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من حيث وصل 
اآلخرون



16
نظام البلوكتشين هل يمهد 
لثورة قادمة في وول ستريت؟

قام عددًا من قدامى املحاربني يف وول �سرتيت 
و�سيليكون فايل بتجربة اأ�سلوب جديد يف املجال 
امل�سريف اال�ستثماري وذلك باإدخال تكنولوجيا 
البلوكت�سني، مدعومة من قبل البيانات الكبرية 

والذكاء اال�سطناعي، يف النظام التقني 
للمعامالت املالية يف وول �سرتيت.

20
عشاق كرة القدم يتنافسون 

لحضور مباريات المونديال على 
”Shaga3app“

يرتقب ع�ساق ال�ساحرة امل�ستديرة انطالق 
مباريات كا�س العامل يف رو�سيا ب�سغف �سديد، 

والتي تبداأ يف 14 يونيو املقبل ومتتد على مدار 
�سهر كامل. ي�سارك يف مونديال 2018، من 

العامل العربي، كُل من م�سر وال�سعودية وتون�س 
واملغرب.

24
رضا الشعار، المؤسس والرئيس 

التنفيذي لشركة 
:Access Power

عملنا إمداد المستقبل بالطاقة 
 المتجددة

رائد االأعمال اللبناين ر�سا ال�سعار يدير م�ساريع 
طاقة متجددة بقيمة تزيد على مليار دوالر يف 23 

بلدًا يف اأفريقيا واآ�سيا.

32 
“ياهال” تبدأ قصتها من حيث وصل 

اآلخرون
مغامرة بكل املقايي�س اأن يلجاأ م�ستثمر اإماراتي 

للدخول يف قطاع الهواتف الذكية، �ساربًا عر�س 
احلائط باملناف�سة غري املتكافئة مع حيتان 

مفرت�سة مثل �سام�سوجن و�سوين ونوكيا واأبل 
وهواوي، وغريها من ال�سركات العمالقة التي 
ان�سحبت من هذا اقطاع حتت �سغط املناف�سة 

وتغريات ال�سوق.

36 
أمهات 360 نجاح األعمال 

الصغيرة يحتاج للمثابرة
�سارك موقع اأمهات 360 يف معر�س وموؤمتر 

معر�س االبتكار العربي الذي اأقيم موؤخرًا، ولفت 
املوقع نطر احل�سور ب�سبب ب�ساطة فكرته والعمل 

على تطويرها من قبل القائمني على امل�سروع.

38 
ماذا يعني التخلي عن مؤشر ’ليبور‘ 
بالنسبة لشركات الخدمات المالية؟

 اأ�سار تقرير جديد اأعدته �سركة ’اأوليفر 
واميان‘ العاملية لال�ست�سارات االإدارية ، اإىل 
اأن اإعالن مراقبة ال�سلوك املايل الربيطانية 
)FCA( اأنها �ستتوقف عن اإقناع البنوك اأو 

ال�سغط عليها لتقدمي معدالت الفائدة املعتمدة 
لديها بغر�س ح�ساب قيمة موؤ�سر ’ليبور‘ بعد 
نهاية العام 2021، �سيكون له تاأثريات على 

االأو�ساع املالية للم�ستثمرين على ال�سعيد 
االإقليمي والعاملي.

40 
الدفع عبر الجوال يسهم في 
التخلص من المحافظ التقليدية
�سددت "اإتقان"، اإحدى ال�سركات الفتية 

املتخ�س�سة يف تعزيز اأداء التجارة االإلكرتونية 
واالبتكار وحمالت ت�سريع منو االأعمال 

ومبادرات االأعمال على م�ستوى ال�سركات 
ومقرها دبي، على االأهمية املتنامية للتحول 

الرقمي يف اجلهود امل�ستمرة لتعزيز معدالت 
الربحية.

42 
“غودفورس الب” أول حاضنة 

إسالمية لدعم الشركات الناشئة
قامت �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي 

"دافزا" بافتتاح حا�سنة "غودفور�س الب – 
Goodforce Lab" وهي اأول حا�سنة 

لالبتكار تعمل على حتويل ق�س�س ال�سركات 
النا�سئة يف قطاعات االقت�ساد االإ�سالمي 

و�سناعات احلالل اإىل ق�س�س جناح عاملية.
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أسعار مميزة وخطط سداد مرنة!
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800-ARADA (27232)

تقوم أراَد التي يترأسها سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي   • 
بتطوير مساكن نسمة

المرحلة األولى بيعت في أقل من شهر  •
مخطط رئيسي بمساحة 5 مليون قدم مربع غني بالمساحات الخضراء  •

مرافق بمواصفات عالمية ومدرسة دولية ومحال تجارية ومركز طبي   • 
والكثير من وسائل الراحة

موقع رائع يمنحك سهولة التنقل دون المرور بأي ازدحام  •
المرحلة األولى قيد اإلنشاء  •

تطّبق الشروط واألحكام
*

www.nasmaresidences.com

استثمر في مجّمع بمواصفات عالمية 
مع رسوم خدمة مجانية مدى الحياة

أسعار مميزة وخطط سداد مرنة!

 مساكن نسمة 
تاون هاوس إبتداًء من 1,045,000 درهم*



46 
إنديفر األردن تسمي أهم خمسة 

رياديين من قبل لجنة االختيار الدولية 
األخيرة

اأعلنت اإنديفر االأردن عن اختيار خم�سة رياديني 
من ذوي التاأثري العايل يف جلنة االختيار الدولية 
ال�سابعة وال�سبعني، اأوىل جلنات االختيار الدولية 

لهذا العام والتي عقدت يف دبي.

52
انتاج ُتطلق مبادرة رّواد المحتوى 

الرقمي
اأطلقت جمعية �سركات تقنية املعلومات واالت�ساالت 

"انتاج" مبادرة رّواد املحتوى الرقمي حتت رعاية 
�ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية �سمية بنت احل�سن، 

بهدف تعزيز واقع املحتوى العربي يف جمال 
االقت�ساد الرقمي. 

54
المعتكف الكتابي.. بيت صناعة 

األدباء العرب
قد تكون هذه املبادرة هي االأوىل اأدبيا وعربيا التي 

ت�ستهدف �سناعة االأديب وم�ساركته رحلته بدءا من 
الفكرة واالإلهام اإىل الن�سر والتوزيع.

58
هيثم عاصم أصغر مخترع في الذكاء 

االصطناعي 
م�سرية مهنية حافلة باإجنازات وبراءات اخرتاع 

وحلول تكنولوجية متطورة على مدار �سبع �سنوات 

هي فرتة عمل هيثم عا�سم، 29 عاما، ب�سركة 
IBM يف اإيرلندا ح�سل فيها على لقب “خمرتع 
رئي�سي” Master Inventor عام 2015، 
لي�سبح اأ�سغر من حاز اللقب يف تاريخ ال�سركة 

بعد ت�سجيله لقرابة 40 براءة اخرتاع ودفع عجلة 
االبتكار فيها واإجناز العديد من االأبحاث وعمله مع 

املجال�س املحلية على تطوير املدن الذكية

64
خوض غمار األسواق الجديدة

عندما تبداأ ال�سركات بتحقيق اأرباٍح حقيقة ومنٍو 
ثابت، ي�سبح من ال�سروري التو�سع نحو اأ�سواٍق 

جديدة للحفاظ على زخم منو االأعمال. ورغم ما 
حتمله هذه املرحلة من فر�س واآمال، اإال اأنها حافلة 

بالتحديات يف الوقت ذاته.

66
شركة EdVentures  تطلق أول 

دورة مع 5 شركات ناشئة في مجال 
التعليم

بعد حوايل 5 اأ�سهر على انطالقها، اأعلنت 
EdVentures اأول �سركة راأ�س مال خماطر 

متخ�س�سة يف جمال التعليم والتعلم، والتابعة 
ملوؤ�س�سة "نه�سة م�سر" للطباعة والن�سر؛ انطالق 

اأوىل دوراتها بخم�س �سركات نا�سئة.

68
Fikra Labs ... يسّرع األعمال 

الناشئة بقطاع السياحة في أبو ظبي
يق�سد ال�سائحون االإمارات من جميع اأنحاء العامل 
بحًثا عن وقت من اال�سرتخاء والرفاهية. وتعزيًزا 

ملكانة اأبوظبي ال�سياحية بني دول العامل، قررت 
دائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبو ظبي، الدمج بني 

احللول التقنية املبتكرة حلل التحديات التي تواجه 
.Fikra Labs "القطاع باإطالق "معامل فكرة

70
هواوي تكشف النقاب عن الحاسوب 

المحمول ’مايت بوك إكس برو‘ 
وسلسلة ’ميديا باد إم 5‘

 ا�ستنادًا اإىل جناحها يف تقدمي اأحدث االأجهزة 

املحمولة الراقية التي تتمتع بت�ساميم جميلة واأنيقة 
وذات اأداء متميز، ك�سفت جمموعة هواوي الأعمال 

امل�ستهلكني، النقاب عن احلا�سوب املحمول اجلديد 
HUAWEI Mate� ’مايت بوك اإك�س برو‘

Book X Pro، و�سل�سلة االأجهزة اللوحّية ‘ميديا 
.HUAWEI MediaPad M5 ’5 باد اإم

74
أڤاني ُتعلن عن عالمتها الجديدة 

‘أڤاني+ مع افتتاح فندق لوانج برابانج
فنادق ومنتجعات اأڤاين اأن اأعلنت عن عالمتها 
اجلديدة ’اأڤاين+’، مع افتتاح اأوىل فنادقها يف 

لواجن براباجن يف 1 مار�س 2018. اأب�سرت عالمة 
اأڤاين النور عام 2011، لُت�سبح اإحدى العالمات 
االآ�سيوية االأ�سرع منوًا، اإذ تتوىل حاليًا ت�سغيل اأكرث 
من 3800 غرفة يف 15 بلدًا موّزعًا على مناطق 

عّدة، وتعتزم تد�سني 3000 غرفة اإ�سافية.

76
الجديد في هوندا أكورد الجيل 

العاشر
ُتعترب هوندا اأكورد، التي مت تقدميها الأول مرة �سنة 
1976، ثاين اأطول موديل يدوم يف تاريخ هوندا، 
بعد هوندا �سيفيك. وهوندا اأكورد هي اأول مركبة 

من �سانع �سّيارات يابانية يتم اإنتاجها يف الواليات 
املتحدة، وما يزال اإنتاجها متوا�ساًل يف م�سنع 

ال�سركة يف ماري�سفيل بوالية اوهايو منذ 1 نوفمرب 
1982، با�ستخدام قطع من م�سادر حملّية 

وعاملية.
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In addition to our print edition, we’re bringing 
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كلمة المحرر

استعد لتعيش 200 عامًا
التكنولوجيا تجعلنا نعيش أفضل مع دخول تقنيات الثورة الرابعة حيز االستخدام اليومي

التكنولوجيا جتعلنا نعي�س حياة 
اأف�سل، فقريبًا �ستتغري اأمناط احلياة 

و�سيئًا ف�سيئًا �سيكون باإمكان الب�سر  
حت�سني اأداء اأج�سادهم ليعي�سوا حياة 
اأطول، رمبا ت�سل اإىل 200 �سنة يف 

امل�ستقبل القريب.
اليوم بداأنا باالنتقال من ع�سر 

االكت�سافات اإىل بداية عهد التحكم 
مب�سرينا، حيث توؤدي التكنولوجيا 

اإىل اإحداث تغيريات يف عاملنا 
كمجتمع وجن�س ب�سري.

اكت�سف باحثون موؤخرًا مادة 
للذاكرة الت�سويرية. وقام علماء 

اإيطاليون و�سويديون بتطوير اأول يد 
ا�سطناعية متلك حا�سة اللم�س. ومت 

زرع �سبكية )Retina( ال�ستعادة 
النظر للم�سابني بالعمى. وقام 

معهد “تك�سا�س هارت” الأمرا�س 
القلب بتطوير قلب “دوار” دون نب�س 

وال ان�سداد وال توقف. وفيما كانت 
بدايات ا�ستخدام هذه التقنيات 

ترتكز على ترميم اخلاليا التالفة اأو 
معاجلة امل�ساكل الناجتة عن اإ�سابة 

الدماغ. اأ�سبح باالإمكان ا�ستبدال 
االأع�ساء املت�سررة. 

�ستتم اإ�سافة الب�سر االفرتا�سيني، 
بنوعيهما املادي )االإن�سان االآيل 

الروبوت( واالإلكرتوين )اأفاتار(، 
اإىل القوى العاملة. و�سينخف�س وقت 
العمل اإىل الن�سف وهذا �سيتيح وقتًا 

اأكرب للرتفيه واالبداع واالبتكار.
خالل ال�سنوات الع�سر القادمة 

�ست�سهد التقنيات الطبية تطورًا 
متناميًا حيث يتزايد توفر القدرة 

احلا�سوبية يف اأ�سكال اأ�سغر حجمًا. 
ومن املتوقع اإمكانية �سنع كمبيوتر 
ميكنه االإدراك بذكاء ب�سري فائق 

قبل عام 2020. 

كل ذلك اأ�سبح حقيقة واقعة 
وملمو�سة وفيما ي�ستمر عدد �سكان 
العامل بالنمو، �سيتم اإن�ساء مدينة 

موؤلفة من مليون �سخ�س يف كل �سهر 
خالل العقدين القادمني. و�سيتم 

تزويد تلك املدن بالطاقة ال�سم�سية 
والطاقة املتجددة.

احلاجة اإىل الطاقة الرخي�سة 
والنظيفة �سوف يحدث انقالبًا 

جذريًا يف منط حياتنا و�سيخف�س 
االعتماد على الطاقة التقليدية اإىل 
الن�سف يف غ�سون ع�سرين عامًا. 
�سيوؤدي ذلك اإىل انخفا�س انبعاث 

الكربون وتراجع ن�سب التلوث يف 
العامل. 

بحلول 2020 �سي�سل عدد االأ�سياء 
املت�سلة باالإنرتنت اإىل 50 مليار ما 
يعادل �ستة اأجهزة لكل �سخ�س على 

كوكب االأر�س. وهي تتنوع ما بني 

اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية وهواتف 
ذكية واأجهزة لوحية وتلفزيونات 

وما اإىل ذلك. و�سيكون ثلث البيانات 
م�ستقرًا يف ال�سحابة احلا�سوبية اأو 

ميّر عربها. 
بف�سل اإمكانية االت�سال امل�ستمر، 

ميكن للتوا�سل ال�سبكي االجتماعي 
تغيري الثقافات. و�ست�ستمر التاأثريات 

االجتماعية باالنتقال ب�سرعة بني 
الثقافات. فخالل 10 �سنوات، 

�سيكون كل �سخ�س قادر على التوا�سل 
والبث عرب اأي جهاز ومن اأي مكان، 
االأمر الذي من �ساأنه توفري �سفافية 
غري م�سبوقة. هذا �سيقود اإىل عامل 

اأكرث ان�سجامًا وتاآلفًا وانفتاحًا.

Hassan Abdul Rahman  
Editor in chief

hassan@bncpublishing.net

@HassanRahmann
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 ك�سفت “�سوين موبايل 
كوميونيكي�سنز” النقاب، عن 

 Xperia“ هاتفيها اجلديدين
 Xperia XZ2”و ”XZ2

Compact” حمدثًة تقدمًا 
فريدًا يف هند�سة وت�سميم 

جمموعة “اإك�سبرييا”. وقد مت 
ت�سميم الهاتفني مبفهوم متجدد 

لتوفر جتارب ترفيهية غامرة. 
يقدم الهاتفان تطورًا هائاًل يف 

الكامريا و�سا�سة العر�س وتقنيات 
ال�سوت ف�ساًل عن ت�سميم رائع 

وجديد لينا�سب راحة اليد.
ويقدم “XZ2” جتربة ح�سية 

بعد امتام املرحلة االأوىل “�سبارك” 
من الدورة اخلام�سة لربنامج 
مفاعل الريادة . حيث �سارك 

اأكرثمن 200 م�سارك يف جل�سات 
التوعية لريادة االعمال املقدمة من  

�سركة انوفنت�سورز، مت قبول 50 
�سركة نا�سئة لل�سعود اإىل املرحلة 

الثانية.
اأثناء املرحلة الثانية والتي ت�سمي 
 ،”Ignition“ مرحلة االنطالق
�سوف تخ�سع ال�سركات املتاأهلة 

إضافات “إكسبيريا” الجديدة .. 
مستوى ترفيه إلى أقصى الحدود

مصر: برنامج 
مفاعل 
الريادة 

يعلن عن 
بدء المرحلة 

الثانية

األهلي القابضة 
تحصل على 1.25 مليار 
درهم  تمويل لتوسعة 

دبي أوتليت مول

لتدريب مكثف حول تطوير منوذج 
العمل التجاري وبناء قاعدة بيانات 

للعمالء وخطة الت�سويق وت�سميم 
العالمة التجارية والتخطيط 

املايل لل�سركة. وي�ستهدف التدريب 
حتقيق تطور ملحوظ وتاأهيل 
ال�سركات لعر�س م�ساريعهم 

ب�سكل قوي على جلنة اال�ستثمار 
اخلا�سة بانوفنت�سورز وجمموعة 

من اخلرباء. بعد عر�س امل�ساركني 
م�ساريعهم على جلنة اال�ستثمار 

يتم اختيار ما بني 10 اإىل 15 
�سركة للتاأهل للمرحلة الثالثة من 

الربنامج; مرحلة بالزما.
متثل ال�سركات النا�سئة امل�ساركة 
يف الدورة اخلام�سة من برنامج 

مفاعل الريادة العديد من املجاالت 
وال�سناعات، من اأهمها ال�سحة 
والتجارة االلكرتونية والت�سميم 

وو�سائل االعالم الرقمية والطاقة 
النظيفة والربجميات والت�سنيع 

واالإنتاج.

جديدة، م�سيفًا اإح�سا�سًا اإدراكيًا 
من اللم�س لكي تتمكن من ال�سعور 
بتجربة امل�ساهدة، وهو ما ي�سفي 
متعة ترفيهية المتناهية وفريدة 

من نوعها، وي�ستخدم هذا 
الهاتف “نظام االهتزاز الدينامي
 Dynamic(                       كي

Vibration System( اجلديد 

من �سوين الذي يحلل البيانات 
ال�سوتية ويجعلك ت�سعر باحلركة 

بني يديك جاعاًل االأفالم واالألعاب 
والفيديوهات تنب�س باحلياة. 

وف�ساًل عن كونه �سمن االأجهزة 
الرائجة يف �سل�سلة “اإك�سبرييا”، 
 ”XZ2 Compact“ يقدم

بعدًا اأكرب ملفهوم الهاتف املدمج 
الرائد، ولدى هذا الهاتف العديد 
من التحديثات املتميزة املوجودة 
يف �سقيقه االأكرب “XZ2”، على 
 Motion          غرار حتديثات
Eye™ 2018 التي تت�سمن 

3D Creator ل�سور ال�سيلفي 
وخا�سية احلركة ال�سديدة البطء     

 Full HD Super slow“
motion” ف�ساًل عن امليزة 

الرائدة اللتقاط ال�سور الثابتة.

تو�سلت االأهلي القاب�سة، 
اإحدى املجموعات االقت�سادية 

االإماراتية متعددة الن�ساطات 
التفاق مع حتالف بنوك 

اإ�سالمية للح�سول على متويل 
بقيمة 1.25 مليار درهم، 

�سي�ستخدم يف اأعمال تو�سعة دبي 
اأوتليت مول ولالأغرا�س العامة 

للمجموعة، مبا ميهد لتغيري 
ُم باالإمارات.  مفهوم الت�سوُق اْلَقيِّ

وتوىل بنك دبي االإ�سالمي 
ترتيب التمويل ب�سفته املن�سق 

الرئي�س املفو�س واملتعهد وذلك 
بالتعاون مع م�سرف عجمان، 

م�سرف الهالل، ونور بنك 
ب�سفتهم ممولني. 

تهدف التو�سعة اجلديدة 
لتعزيز مكانة دبي اأوتليت 

مول ليكون الوجهة املف�سلة 
للمت�سوقني من داخل الدولة 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي 
عرب اإثراء جتربة الت�سوق يف 
املركز وتقدمي عرو�س رائعة 

على ت�سكيالت كبرية وخمتارة 
من املاركات العاملية، باالإ�سافة 

للخيارات الوا�سعة على 
املاأكوالت واالأن�سطة الرتفيهية 

التي حتظى بقبول وثقة 
العائالت. و�ستوفر التو�سعة 
اجلديدة لدبي اأوتليت مول 

جتربة ت�سوق خمتلفة تبقى يف 
اأذهان املت�سوقني كافة.
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ٔاخبار

عقد اليوم �سندوق حممد بن 
را�سد لالبتكار، البالغ راأ�سماله 

ملياري درهم اإماراتي والذي يقوم 
بت�سغيله م�سرف االإمارات للتنمية، 

اجتماعه اال�سرتاتيجي الذي �سم 
�سركاء ال�سندوق من وزارة املالية 
واأع�ساء من املجل�س اال�ست�ساري. 

وجرى االجتماع ال�سنوي على هام�س 
فعالية “ فينوفيت ال�سرق االأو�سط 
2018 “ التي ُتعقد �سمن �سهر 

االإمارات لالإبتكار، حيث مت خالل 
االجتماع،اإقرار ا�سرتاتيجية ال�سندوق 

والتزاماته اال�ستثمارية امل�ستقبلية.   
واأعلن ال�سيد هيثم قمحية، الرئي�س 

التنفيذي مل�سرف االإمارات 
للتنمية، امل�سّغل لل�سندوق اأنه 

يجري حاليًا تقييم ا�ستثمارات 
بقيمة 22 مليون درهم اإماراتي 

خالل الربع الثاين من العام 
اجلاري، حيث �ست�سمل  من 6 اىل 

7 �سركات مبتكرة عاملة يف دولة 
االإمارات. 

جتدر االإ�سارة اإىل اأن ال�سندوق 
كان قد اأعلن خالل العام 2017 

عن ا�ستثمار بقيمة 2 مليون درهم 
اإماراتي )540 األف دوالر اأمريكي( 

 ،“ InternsME “ يف من�سة
التي تتخذ من دولة االإمارات مقرًا 

لها وتهدف اإىل ربط املتدربني 
بالفر�س املهنية.

صندوق محمد بن راشد لالبتكار يدرس 
استثمارات بقيمة 22 مليون درهم إماراتي

وزارة االقتصاد : اطالق المنصة االلكترونية للبرنامج 
الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

اأطلقت وزارة االقت�ساد املن�سة 
االإلكرتونية اخلا�سة بالربنامج 

الوطني للم�ساريع واملن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة، الذراع 

التنفيذي ملجل�س امل�ساريع واملن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة.

وجاء اطالق املن�سة  �سمن 
مبادرات الوزارة  يف �سهر االمارات 

لالبتكار 2018 ويف �سياق جهودها 
الرامية اىل دعم رواد االعمال 

املواطنني، وتعزيز دور وم�ساهمة 
قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

م�سرية التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها 
الدولة.

و�ستحمل هذه املن�سة �ستحمل 
على عاتقها اإن�ساء قاعدة بيانات 
�ساملة وخا�سة بامل�ساريع الوطنية 

املوؤهلة، مما ي�ساعد على توفري 

اأف�سل اخلدمات باأ�سرع واأ�سهل 
الو�سائل املمكنة، كما اأن 

الت�سجيل يف ع�سوية الربنامج 
الوطني للم�ساريع �سيمكن 
االأع�ساء من ولوج اأ�سواق 

جديدة، والتعامل مع العديد من 
ال�سركاء يف اجلهات احلكومية 
االإحتادية واملحلية، اإ�سافة اىل 

القطاع اخلا�س وخلق فر�س 
ت�سويقية ملنتجاتهم، مما �سيعزز 

من ن�سر وت�سجيع ثقافة البحث 
واالإبداع واالإبتكار والتناف�سية.

 ويهدف الربنامج الوطني 
للم�ساريع اأي�سا للتن�سيق مع 

اجلهات ذات ال�سلة فيما يتعلق 
بالتدريب والتوعية، حيث مت 

تنظيم الكثري من ور�س التوعية 
للت�سجيع على اإقامة امل�ساريع 

واملن�ساآت، مع التعريف بفر�س 
االإ�ستثمار املتاحة اإ�سافة اىل 

الدورات التدريبية العامة منها 
والتخ�س�سية.
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بانكا هو مجتمع خدمات 
مصرفي استثماري 

المركزي، ذكي.
من اأجل منع املخاطر الناجمة عن 

�سلوكيات ال االأخالقية موجودة 
يف االإدارة املركزية مل�سارف 

اال�ستثمار التقليدية، اأن�ساأ فريق 
بانكا بروتوكواًل لالأعمال، واآلية 

موثوقة ونظام مكافاأة على 
اأ�س�س تكنولوجيا البلوكت�سني. 

يف العامني املا�سيني، حت�سنت 
التكنولوجيا جنبا اإىل جنب مع 

منو العمالت الرقمية، واالآن مع 
اإعداد بنية اأ�سا�سية اأكرث ن�سجا، 
يجري تطبيق املزيد واملزيد من 

ال�سناعات خارج عامل العمالت 
الرقمية. ويعتقد الفريق اأن هذا 

�سيجلب فر�سة ل�سناعة اخلدمات 
امل�سرفية اال�ستثمارية.

�سي�ستخدم جمتمع بانكا الذكاء 
اال�سطناعي والعقود الذكية 

لتحقيق االإدارة التلقائية. كما 
�ست�سمن تكنولوجيا البلوكت�سني 
عدم قابلية  ت�سريب البيانات اأو 

العقود الذكية، فيمكن اعتبار 
النظام موثوقًا للغاية يف حني يتم 
تقليل تكلفة التنفيذ اإىل حد كبري.
 تفوق خربة فريق بانكا اأكرث من 
ع�سر �سنوات يف حتليل البيانات 

 ،iRobot الكبرية وا�ست�سارات ال
والتي �سوف ت�سبح بنية هامة 

من خدمة جمتمع بانكا. مع هذه 
التقنيات، �سيكون املجتمع اأكرث 

دقة يف تو�سية مقدمي اخلدمات 
ذات ال�سلة للعمالء، وتوفري 
بيانات ومعلومات اأكرث فائدة 

للعميل وربط م�ساريع جمع االأموال 
مع امل�ستثمرين املحتملني االأكرث 

كفاءة. اإذا متكن الفريق من 
حت�سني وظائف بانكا واحلفاظ 

على خدمات املجتمع على اطالع 
باأحدث التقنيات يف الذكاء 

اال�سطناعي، فاإن االإجراءات 
املذكورة اأعاله �ستتطور با�ستمرار 

اإىل �سكل اأف�سل. حيث اأن بانكا 
تعمل كمنظومة بيئية يف حد ذاتها.

التركيبة الداخلية لبانكا
يتاألف امل�سرف اال�ستثماري 

الالمركزي من اأربع اإدارات، 
هي: )1( خدمات ال�سوق االأولية 
التي ت�سمل تي�سري عرو�س العملة 

االأولية، وعرو�س ال�سندات، وتوريق 
اأ�سول الت�سفري، و )2( خدمات 

ال�سوق الثانوية التي ت�سمل بحوث 
اال�ستثمار يف االأ�سول الرقمية، 

وخدمات الت�سنيف )3( اخلدمات 
املالية الرقمية املت�سمنة للم�ستقات 

املالية الرقمية  واإدارة ال�سيولة 
واإدارة خماطر املحفظة واأمني 

االأ�سول الرقمية و )4( اخلدمات 
التاأ�سي�سية التي ت�سمل اخلدمات 

القانونية واملحا�سبة ومراجعة 
احل�سابات، الخ.

�سوف تتبع بانكا اأداء جميع 
االأ�سواق االأولية وم�ساريع االأ�سواق 
الثانوية، و�ستحافظ على البيانات 

عرب البلوكت�سني وتولد التقارير 
التلقائية، والتي هي اأي�سا  لي�س 

من ال�سهل التالعب بها. اإن عملية 
التقييم هذه ذكية وديناميكية 

و�ستقرر نتائج ت�سنيف املجتمع 
على مقدمي اخلدمات وم�ستوى 

املكافاأة التي ميكن لكل مقدم 
خدمة احل�سول عليها مقابل عمله.

ويعتقد فريق بانكا اعتقادا را�سخا 
باأن ال�سناعة املالية هي املجال 

االأ�سا�سي الذي �سيحدث ثورة من 
خالل تكنولوجيا البلوكت�سني ، ولن 
يتم ا�ستبعاد اخلدمات امل�سرفية 

اال�ستثمارية التقليدية يف هذا االجتاه.

هل �سيحدث هذا ثورة حقيقية 
يف قطاع اخلدمات امل�سرفية 

اال�ستثمارية؟ �سنعرف مع مرور 
الوقت؟

من أجل منع المخاطر الناجمة عن 
سلوكيات ال أخالقية موجودة في اإلدارة 

المركزية لمصارف االستثمار التقليدية، 
أنشأ فريق بانكا بروتوكواًل لألعمال، وآلية

 موثوقة ونظام مكافأة على أسس 
تكنولوجيا البلوكتشين
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نظام البلوكتشين 
هل يمهد لثورة 

قادمة في وول 
ستريت؟

قام عددًا من قدامى 
املحاربني يف وول �سرتيت و�سيليكون 

فايل بتجربة اأ�سلوب جديد يف 
املجال امل�سريف اال�ستثماري وذلك 

باإدخال تكنولوجيا البلوكت�سني، 
مدعومة من قبل البيانات الكبرية 

والذكاء اال�سطناعي، يف النظام 
التقني للمعامالت املالية يف وول 

�سرتيت، وذلك الإعادة توجيه 
النظام امل�سريف اال�ستثماري 

التقليدي يف قنوات رقمية ي�سعب 
التالعب بها،. �سمي هذا امل�سروع  

بانكا “Banca”، وهو جمتمع 
خدمات م�سرفية ا�ستثمارية 

المركزية تعمل على البلوكت�سني. 

ويقع مقر الفريق يف �سنغهاي و 
�سيليكون فايل، يف جهد م�سرتك 

بني التكنولوجيا املتطورة والتمويل 
العايل، الإن�ساء “وول �سرتيت على 

البلوكت�سني”.

خلفية مصرف بانكا
و�سلت اخلدمات امل�سرفية 

اال�ستثمارية التقليدية يف الوقت 
احلايل اإىل قمة الهرم املايل بعد 

اأكرث من 100 عام من التطوير يف 
وول �سرتيت. اأ�سماء مثل جولدمان 

�ساك�س، مورغان �ستانلي ومرييل 
لين�س هي مرادفات للنخب املالية 

العاملية. ومع ذلك، فاإن اإفال�س 

�سركة ليمان براذرز، وهو بنك 
ا�ستثماري كان معروفًا على نطاق 

وا�سع يف ذلك الوقت، دفع اإىل 
الهاوية يف االأزمة املالية عام 

2008. واحلقيقة اخلفية وراء 
ذلك هي مقولة ان “ امل�سارف 

الكبرية جدا التي ال تف�سل” 
هذا التع�سب والغرور واجل�سع 

�سعيا لتحقيق م�سالح خا�سة 
يف النهاية، اأدى اإىل خ�سائر 

برتيليونات الدوالرات من اأموال 
دافعي ال�سرائب وامل�ستثمرين. لقد 

واجهت وول �سرتيت، التي كانت 
دائما يف قلب العامل املايل، الو�سع 

تاريخها، حيث  االأكرث حتديا يف 

االأمريكي”  “احللم  اأن منوذج 
الذي مت بناوؤه بعد احلرب 

ك�سره.  مت  قد  الثانية،  العاملية 
اأن هذا ميثل  القول  ال�سعب  من 

اإىل  االأمريكي  احللم  نهاية 
ناقو�س  االأبد، ولكن هذا كان 

االأمريكي  املايل  للنظام  اخلطر 
الذي هو يف حاجة ما�سة اإىل 

ياأتي  ال�سياق،  تغيري. ويف هذا 
“جمتمع  فكرة  مع  بانكا  بنك 
يهدف  ا�ستثماري”،  م�سريف 

اإىل حل املع�سلة الداخلية 
مل�سارف اال�ستثمار التقليدية 

لي�سبح منوذجا خلدمة م�سرفية 
ا�ستثمارية م�ستقبلية.

خاص entrepreneralarabeya - حسن عبد الرحمن
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رعاية رحالت الفائزين مبناف�سات 
تطبيق Shaga3app ميزة 

اإ�سافية الأي �سركة راعية”.
يتابع ح�سني: “نقوم حالًيا باإعداد 

حمالت اإعالنية مع عدد من 
ال�سركات مبختلف القطاعات، 

مبا يف ذلك �سركات طريان 
وات�ساالت واأغذية وم�سروبات، 
ا مبا  جميعها ُم�سممة خ�سي�سً

يتنا�سب مع منتجات /خدمات كل 
�سركة، �ساعدنا يف ذلك اأن جميع 

ال�سركات يف م�سر مل ترتدد يف 
ر�سد ميزانية وا�سحة للتواجد 

ت�سويقًيا خالل فرتة مباريات كاأ�س 
العامل”.

يف الوقت ذاته، ال يعتمد ح�سني 
بن�سبة %100 على م�ساركة 

ال�سركات الراعية بدعمها املايل، 
اإذ اأن فرتة كاأ�س العامل بالكامل 

بالن�سبة له لي�ست اإال مرحلة 
جتريبية، يثبت من خاللها وجود 

اإقبال حقيقي على فكرته االأ�سا�سية 
االأكرب. 

يف هذا االإطار، يقول ح�سني: “مل 
اأطلق Shaga3app مبفردي، 
فلدّي عدد من ال�سركاء لن اأمتكن 

من االإف�ساح عن هوياتهم الأ�سباب 
ا�سرتاتيجية، ولقد ر�سدنا بالفعل 

مبلًغا على �سبيل التمويل التاأ�سي�سي 
لتغطية نفقاتنا حتى انتهاء املونديال، 
واالأهم بالن�سبة لنا يف الوقت احلايل 

هو جناح الفكرة من حيث التطوير 
التقني والتنفيذ وتفاعل امل�سجعني، 

لتكون جتربة كاأ�س العامل نواة 
لالنطالقة الكربى الأكرب من�سة 

للت�سجيع يف الوطن العربي”.
يعتزم ح�سني و�سركاه التو�سع 
بفكرة Shaga3app بعد 

انتهاء مو�سم كاأ�س العامل، لي�سبح 
التطبيق الوِجهة االإلكرتونية 

مل�سجعي كرة القدم والريا�سة عاًمة 
اأثناء البطوالت املحلية املختلفة يف 

كل بلد على حدا.
لعل و�سوح روؤية املوؤ�س�س نابًعا من 
جتاربه الناجحة ال�سابقة، اإذ اأنه 
ا ُك�سك متنقل  كان قد اأ�س�س اأي�سً

با�سم “ذيع انت” عقب ثورة يناير 
2011، يقوم داخله املواطنون 
بتوليد اأفكار مبتكرة يف خمتلف 

الق�سايا واالأحداث املحلية. وجاء 
الُك�سك وقتها ليعك�س مفهوًما 

مبتكًرا الإعالم املواطن. 
تال ذلك تطور الفكرة لي�سبح 

ا يف  ُك�سًكا متنقاًل متخ�س�سً
اكت�ساف املواهب املحلية، حتت 

ا�سم “ذيع موهبتك”. ا�ستقطب 
الُك�سك اأنظار االإعالم حملًيا 

ودولًيا. وحاز امل�سروع على العديد 
من اجلوائز، وجاء �سمن اأف�سل 

20 �سركة نا�سئة يف م�سر، خالل 
تقرير جملة فورب�س- ال�سرق 

االأو�سط ال�سنوي لعام 2016  
واأقوي ١٠٠ �سركة نا�سئة يف الوطن 

العربي لعام ٢٠١٧، وموؤخًرا  
ا�ستحوذت عليه اإحدى �سركات 

اإعمار يف االمارات.

فهل �سيكون لتطبيق 
Shaga3app امل�سري ذاته؟

احلائز على عدد مّرات االإعجاب 
وامل�ساركات االأكرب يف التطبيق، 
بجائزة عبارة عن رحلة �ساملة 

الطريان ذهاب وعودة، واالإقامة 
3 لياٍل، وح�سور مباراة واحدة. 

مل�ساهدة فيديو االإعالن عن 
التطبيق ا�سغط هنا.

خالل االأ�سبوع االأول فقط من 
اإطالق Shaga3app جذب 

التطبيق 5 اآالف م�ستخدم، وهو يف 
طريقه لك�سر حاجز الـ 10 اآالف 

حتميل االآن. 
يجري ح�سني االآن مفاو�سات 

مع ال�سركات الراعية يف م�سر 
لالإعالن عن منتجاتها على 

التطبيق، وهو يعول يف ذلك على 
نقطتني: االأوىل هي تقارير �سادرة 

عاملًيا توؤكد زيادة حجم تفاعل 
امل�ستهلكني مع املنتجات واخلدمات 

بن�سبة %50 على االأقل، اإذا 
كان املحتوى االإعالين من اإنتاج 

امل�ستهلك نف�سه، وهو ما ُيعرف يف 
User Gen�  علم الت�سويق بالـ

.erated Content
 اأما النقطة الثانية هي اجتاه 
العديد من ال�سركات الدخار 

ميزانيتها املر�سودة �سنوًيا للدعاية 
من خالل الدراما الرم�سانية 
)التي ت�ستحوذ مبفردها على 

%75 من كعكة االإعالنات يف 
م�سر، والبالغة 115 مليون دوالر( 

وذلك لال�ستفادة من ارتفاع ن�سبة 
امل�ساهدات على مباريات كاأ�س 
العامل، التي ال جُترى اإال كل 4 

�سنوات.
يف هذا ال�سدد يقول ح�سني: 

“اإذا اأخذنا يف االعتبار زيادة ثقة 
امل�ستهلكني يف االإعالنات التي 

يقدمها لهم م�ستهلكون اآخرون، 
باالإ�سافة اإىل انعدام تكلفة تلك 

االإعالنات على ال�سركات، جند اأن 
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تضم البالد العربية االأربعة 
جمتمعة حوايل 173 مليون 
ن�سمة، ويحر�س ن�سبة كبرية 

من هذا الرقم على ال�سفر اإىل 
رو�سيا حل�سور وت�سجيع منتخبات 

بالدهم.  علًما اأن متو�سط �سعر 
الرحلة من اأي دولة من االأربع دول 

اإىل رو�سيا يف تلك االأثناء، تبلغ 
حوايل 2200 دوالر، مبا ال ي�سمل 

�سعر التذكرة، الذي يبلغ 250 
دوالًرا.

من هذا املنطلق، قرر رائد االأعمال 
امل�سري �سريف ح�سني اإطالق 
 Shaga3app ”سجع اآب�“

كتطبيق على نظامّي ت�سغيل 
اأندرويد وiOS ال�سهر املا�سي؛ 

ليتيح مل�سجعي املنتخبات العربية 
يف كٍل من م�سر واملغرب واجلزائر 

وتون�س؛ التناف�س للفوز برحلة 
حل�سور اإحدى مباريات كاأ�س 

ق بالدهم. العامل التي تخو�سها فٍرّ
قرر ح�سني اأن يبداأ جولة 

املناف�سات االأوىل من م�سر، البلد 
الذي طال انتظار اأهله مل�ساركة 

منتخب بالدهم يف مباريات كاأ�س 
العامل ملدة 28 عاًما، وال�سيما اأنها 

م�سقط راأ�سه، باالإ�سافة اإىل اأنها 

ت�سم اأكرث من %60 من اإجمايل 
التعداد ال�سكاين للبالد االأربعة. 
تدور املناف�سة يف اإطار اأن يقوم 

امل�ستخدمون بت�سوير مقاطع 
فيديو ق�سرية ال تزيد مدتها 

عن 20 ثانية، عن طرق ت�سجيع 
مبتكرة باأفكار خارج ال�سندوق 

من تنفيذهم واإخراجهم. 
ويفوز اأ�سبوعًيا �ساحب الفيديو 

عشاق كرة القدم يتنافسون لحضور 
”Shaga3app“ مباريات المونديال على

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطالق مباريات كاس العالم في روسيا بشغف شديد، والتي 
تبدأ في 14 يونيو المقبل وتمتد على مدار شهر كامل. يشارك في مونديال 2018، من العالم 

العربي، كُل من مصر والسعودية وتونس والمغرب.
خاص entrepreneralarabeya - ايمان مصطفى
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رضا الشعار، المؤسس والرئيس التنفيذي 
:Access Power لشركة

عملنا إمداد المستقبل 
بالطاقة المتجددة

منذ فرتة طويلة اأ�سبح االجتاه 
نحو حلول اأكرث رفقًا بالبيئة 

واأكرث ا�ستدامة للطاقة هو االجتاه 
ال�سائد، ولطاملا كان ال�سوؤال 

االأكرث اأهمية واالأكرث �سيوعًا هو 
ما اإذا كان اجتاه الطاقة املتجددة 
جمرد بدعة عابرة، اأو اأنه بالفعل 

يوفر فر�س جتارية قابلة للحياة 
على املدى الطويل. 

يف احلقيقة يلقى احلديث عن 
الطاقة املتجددة قبواًل وا�سعًا 

�سواء على م�ستوى الراأي العام 
اأو على م�ستوى اأ�سحاب القرار 
يعود  والف�سل كله  وامل�ستثمرين، 
لرّواد االأعمال الذين حتلو بروح 
املخاطرة النبيلة التي عنت فيما 

عنت ا�ستعدادًا للقبول برتاجع 
العوائد اأو حتى توقفها لفرتة 

رائد األعمال اللبناني رضا الشعار يدير مشاريع طاقة متجددة بقيمة تزيد 
على مليار دوالر في 23 بلدًا في أفريقيا وآسيا

خاص entrepreneralarabeya - حسن عبد الرحمن

طويلة اأو حتى دائمة. يف �سبيل 
تكري�س تقاليد جديدة لتبني طاقة 

نظيفة.
املوؤ�س�س والرئي�س  ال�سعار،  ر�سا 
باور،  اأك�سي�س  ل�سركة  التنفيذي 

واملطّور، واملالك، وامل�سغل للعديد 
من حمطات طاقة الرياح والطاقة 

واآ�سيا،  اأفريقيا  ال�سم�سية يف 
واحدًا من اأهم رّواد االأعمال 
الذين حتلوا بروح املخاطرة 

واجلراأة، قدم نف�سه منوذجًا 
الأف�سل ق�س�س النجاح يف هذا 

املجال احليوي، يحمل خربة 
وا�سعة وعميقة يف قطاع الطاقة 

املتجددة. 
بداأ ال�سعار ق�سة جناحه بعد 
انتقاله اإىل االإمارات يف عام 

2003 قادمًا من لبنان، 

حيث بداأ م�سريته املهنية يف 
قطاع الطاقة اأواًل يف يونيليفر 

Unilever، عمل بعدها خلم�س 
 ACWA سنوات يف اأكوا باور�

Power، وهذا ما �ساعده فيما 
بعد ليكون واحدًا من اأكرب منتجي 
الطاقة اخلا�سة يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا. ويف 
عام 2012، يف عمر ال�سابعة 

 Access والع�سرين، بداأ �سركة 
Power “مبكتبني فقط” )له 

ولزوجته(، و100.000 درهم 
من راأ�س ماله اخلا�س. ومنذ 

ذلك احلني انطلق لي�سبح رائد 
اأعمال ورئي�س الأكرث من 50 

�سخ�سًا. يقول ال�سعار” بداأنا 
بتقدمي اخلدمات اال�ست�سارية يف 
قطاع م�ساريع الطاقة املتجددة، 

اأ�سبحنا م�ست�سارين  ما  و�سرعان 
ناجحني جدا يف ال�سنة االأوىل، 

حيث قدمنا امل�سورة للكثري 
من العاملني يف جمال الطاقة 

املتجددة من املغرب اإىل عمان”. 
“كانت روؤيتنا وطموحنا دومًا 

اأن ن�سبح املطّورين، واملالكني، 
ملحطات  الرئي�سني  وامل�سغلني 

توليد الكهرباء، ولكن االأعمال 
اال�ست�سارية كانت اخلطوة االأوىل 

لبناء راأ�س املال للو�سول اإىل 
هناك. 

يقول: “عندما سمع الناس 
أنني أفكر بإطالق شركة 

ب مئة ألف درهم، اعتقدوا 
أنني مجنون”. لكنني قلت 

لهم اإن لدي خطة وهي احل�سول 
على املال من خالل تقدمي 

اخلدمات اال�ست�سارية ومن ثم 
حتويل ال�سركة لكي ت�سبح املطّور 
الرئي�سي ملحطات  واملالك وامل�سغل 

توليد الطاقة املتجددة”.
كان الهدف الطموح من بناء 

Access Power هو التح�سر 
للم�ساركة يف ثورة التغيري 

اجلذري يف قطاع الطاقة، وكان 
بالعقبات وامل�ساعب  الطريق ملئ 

يف بيئة مل تعتد بعد ومل تنب 
قوانني ناظمة لهذا القطاع. 

ومع ذلك، وبعد خم�س �سنوات، 
 Access امتلكت �سركة 

Power حجم اأنتاج متطور 
ي�سل اإىل 1000 ميغاواط يف 
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15 بلدًا يف اأفريقيا و500 
ميغاواط يف 8 بلدان يف اآ�سيا 

تبلغ قيمتها جمتمعة  الو�سطى، 
اأكرث من مليار دوالر اأمريكي. 

يو�سح ال�سعار اأن مفتاح ذلك، 
كان العمل يف االأ�سواق النا�سئة 
“ التواجد يف االأ�سواق النا�سئة 

بالن�سبة لنا كان اأكرث جدوى، 
فال�سركات الكبرية ال تبد اهتمامًا 

كبريًا بامل�ساريع يف االأ�سواق 
املجزاأة ال�سغرية الأنها اأقل ربحًا 

واأقل منفعة. من ناحية اأخرى، 
وجدنا فر�ستنا يف هذ االأ�سواق 
الأنها اأقل تكلفة، ونتيجة لذلك 
للغاية.  اأ�سبحنا من�سة جذابة 

متكنا من جتميع الكثري من 
امليغا واط، واأ�سبحنا مركز فريد 

من نوعه لبيع الطاقة، وهذا ما 
تاأ�سي�س وحتديد نقاط  اأ�سميه، 

توليد وجتديد الطاقة”.  
من اأوائل النجاحات واأهمها 
كان دخول ال�سركة الر�سمي 

اإىل ال�سوق امل�سرية من خالل 
ال�سم�سية  للطاقة  تطوير حمطتني 

اإجمالية  ب�سعة  الكهرو�سوئية 
تبلغ 126 ميجاواط يف حديقة 

اأ�سوان  ال�سم�سية مبقاطعة  بيبان 
مب�سر مع �سريكها اال�سرتاتيجي 
EREN للطاقة املتجددة. كما 

دخلت ال�سركة ال�سوق يف اأوغندا، 
يف العام املا�سي، عندما افتتحت 
Access Power اأول حمطة 

بال�سبكة  املت�سلة  ال�سم�سية  للطاقة 
يف البالد بطاقة 10- ميجاواط. 

يف Soroti. من املتوقع اأن 
Soroti للطاقة  يولد م�سنع 

 19 ال�سم�سية الذي تبلغ تكلفته 
مليون دوالر، الكهرباء النظيفة 

واملنخف�سة الكربون اإل 000 40 
منزل ومدر�سة و�سركة اأعمال 

جتارية. ومع ذلك، هذه لي�ست 
الوحيدة امل�ستهدفة، وكون  القيمة 

ال�سعار رائد اأعمال يحمل وعيًا 
بيئيا واجتماعيا، فاإنه يهدف 

اىل نقل هذا الوعي اإىل االأ�سواق 

االأقل منوا. يقول “اإن ممار�سة 
االأعمال يف اأفريقيا يتطلب الكثري 

من ال�سرب واملثابرة، ويجب اأن 
منزجها مع الكثري من ال�سرب 

والعاطفة”، “اإذا فقدت اأي 
عن�سر من هذه العنا�سر، فلن 
تكون قادرًا على القيام باأعمال 

جتارية هناك، ولكن، حتى نذهب 
اأبعد من ذلك، فاإن العمل هناك 

اأ�سا�سي وعميق للنا�س  يتطلب فهم 
التي تتعامل معها.  واملجتمعات 
من املهم جدا اأن ي�ستفيد هذا 

املجتمع من م�سروعك اخلا�س، 
من حيث خلق فر�س العمل، 

والكهرباء، وما اإىل ذلك. ولكنهم 
اأي�سًا بحاجة اىل امتالك الثقة 

الثقة وامل�ساركة  اأ�سميه،  فيما 
الكاملة، مبعنى اآخر االإميان 

بك واأن وت�سبح جزءا منهم. 

على �سبيل املثال، يف اأوغندا، 
النا�س الذين يعملون يف م�سنعنا 

جميعهم من االأوغنديني. لدينا 
فريق اأوغندي كامل يعمل على 

ال�سم�سية  اأول م�سروع للطاقة 
يف �سرق اأفريقيا. وهذا يعطينا 

ال�سعور باأننا نعيد ما نك�سبه 
مبا�سرة اإىل املجتمع “. حتديد 

الوقت  با�ستثمار  الفر�سة اجلديرة 
واجلهد هو عادًة ما حتتاج اإليه 
عند التعامل مع تعقيدات هذه 
االأ�سواق ومن ثم االنتقال من 

الفن اىل االإتقان. �سعارنا يعني 
“اأن احلل هو اأن تكون ر�سيقًا 

يف جميع جوانب االأعمال”. 
ففي زامبيا، على �سبيل املثال، 

اقرتح اخلرباء حلول للطاقة 
ال�سم�سية، يف حني اقرتحت �سركة 

Access Power تطوير اأول 
مزرعة ريفية ممولة من القطاع 

اخلا�س يف البالد. وهي تعمل 
االآن على مفهوم مزرعة الرياح 

بقدرة 130 ميغاواط بتمويل من 
التجارة والتنمية االأمريكية  وكالة 

 .)USTDA(

ال نستثمر بالطاقة فقط 
نحن نقوم بتغيير اجتماعي 

واسع
بعيدًا عن العمليات التي ت�ستغرق 

 Access Power ،وقتا طويال
تقوم بتغيري اجتماعي وا�سع، 

فباالإ�سافة اإىل توفري الكهرباء 
600 مليون  باأ�سعار معقولة ل 

اأفريقي، كانوا ال يح�سلون على 
اأي نوع من الكهرباء. يقدم 

ال�سعار فر�س اأعمال مربحة 
وم�ستدامة، ولهذا ال�سبب، ال يهتم 

االإن�سانية،  بامل�ساعدات  ال�سعار 
وي�سكك يف اآثارها على املجتمع، 

بعيدا عن اأكيا�س احلقائب املتربع 

الهدف الطموح من بناء Access Power هو 
التحضر للمشاركة في ثورة التغيير الجذري في 

قطاع الطاقة، وكان الطريق مليء بالعقبات 
والمصاعب في بيئة لم تعتد بعد ولم تبن قوانين 

ناظمة لهذا القطاع
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تتخذها ال�سرکات الدولية يف 
النا�سئة.  االأ�سواق 

وعندما يتعلق االأمر بالتمويل، فاإن 
�سركة Access Power قد 

اأخذت يف االعتبار خماطر تطوير 
“ بالن�سبة  م�ساريعها. وقال: 
مل�سروعنا االأول، كان اخلطر 

هائال. كان علي اأن اأ�سع مليوين 
دوالر من اأموايل قبل اأن يكون 

هناك �سيء ميكن اأن ي�سمى حتى 
م�سروع.  ويف م�سر و�سعنا ما 

يقرب من 12 مليون $ من املال 
مقدما. وكان من ال�سعب جدا 

معرفة ما �سيوؤول اليه امل�سروع . 
يف تلك املرحلة، كان لدي م�سروع 
اأو م�سروعني، ولو حدث اأي �سيء 

على نحو خاطئ، فاإن امل�سروع 
�سي�سقط اإىل الهاوية. اأما اليوم 

يف املرحلة التي نحن فيها، وبوجود 
م�ساريع يف العديد من البلدان 

املختلفة، يكون التنوع مبثابة خطة 
احتياطية. يف البداية، يكون االأمر 

اأ�سبه بالرهان. لو ف�سلت اأوغندا 
وهي حمطة مهمة ومف�سلية يف 

توقيتها، ملا و�سلنا اىل املكان 
الذي نحن فيه اليوم. يف عملنا 

“�ست�ستيقظ يف ال�سباح و�ستذهب 
اإىل الفرا�س يف الليل، وكل ما 

يدور يف راأ�سك هو املخاطر التي 
�ستتعر�س لها اليوم اأو غدًا”.

 Eren ح�سل ال�سعار على ثقة
Development، املطور 

الفرن�سي للطاقة املتجددة. 
واأطلقت ال�سركتان معًا حمفظة 

ا�ستثمارية ممولة من القطاع 
 Access Infra� اخلا�س

Africa -  حمفظة اأ�سول 
للطاقة يف اأفريقيا تبلغ قيمتها 

اأكرث من 500 مليون دوالر. 
 Eren وت�سمل ال�سفقة ح�سول
Development على ح�سة 

 Access Power 20 من٪
ومقعد يف جمل�س االإدارة، ف�سال 

عن االلتزام باإعداد ٪70 من 
التكاليف لتحقيق الهدف امل�سرتك 
“املحفظة االأفريقية”. ولكن اإدارة 
امل�سروع و�سمان النجاح على املدى 

الطويل غالبا ما تكون اأكرب عقبة 
البد من التغلب عليها. يف االأ�سواق 

النا�سئة. 

أسرع انجاز لمحطة توليد 
كهرباء في أفريقيا

يقول ال�سعار:” متكنا من ا�ستكمال 
اأ�سرع حمطة توليد للكهرباء يف 
القارة االأفريقية. وكان ذلك يف 

اأوغندا يف عام 2015. فمنذ 
بدء توقيع العقود، وحتى تقدمي 
اأول تو�سيل للطاقة على ال�سبكة 

الرئي�سية، ا�ستغرق االأمر 12 
�سهرا. تاريخيا يف اأفريقيا، كان 

االأمر ي�ستغرق ما ي�سل اإىل خم�س 
�سنوات من توقيع العقد وحتى 

ت�سليم الطاقة، اإن اإ�ساءة املنازل 
يف املناطق املحرومة من اأفريقيا 

واآ�سيا هو اأحد دوافعنا وحما�سنا يف 
�سرعة االإجناز”.

أهداف أبعد من قطاع 
الطاقة

 ومع ذلك، فاإن هدف ال�سعار 
النهائي يتجاوز بكثري ما حققته 

Access Power حتى 
االآن – يبقى هدفه االأهم خلق 

الفر�س الإعادة تطوير قطاعات 
اأخرى ومدن اخرى/ بل بلدان 

اأخرى يقول: “حتى االآن، هدفنا 
هو و�سع اأكرب عدد ممكن من 
امليجاواط الإ�ساءة العديد من 

املدار�س واملنازل واأبعد من 

ذلك، نهدف خللق اأكرب اأداة 
ل�سوق نا�سئة يف قطاع الطاقة 

املتجددة. “حلمي االأكرب هو اأن 
ناأخذ االأمر بعيدًا خارج نطاق 

قطاعنا واأن نكون قادرين على 
بناء بنى حتتية عميقة لي�س 

فقط من اأجل الطاقة، ولكن 
حتى للطرق واملدار�س والرعاية 

ال�سحية.” وبالدرجة االأوىل 
القيام با�ستثمارات عامة يف 

البنية التحتية. وبالتايل نقل هذه 
الروح من روح املبادرة واالبتكار 

اطلقت الشركة مجموعة محطات للطاقة 
البديلة في افريقيا
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بها يف االحتفاالت الر�سمية 
وما  وال�سحفيني  للبريوقراطيني 

�سابه ذلك. يقول: “ال اأوؤمن يف 
نهج املعونة، الأن امل�ساعدات ال 

تبني البلدان، بل بناء امل�سانع 
واالأعمال هي التي تفعل ذلك”، 

كما يقول. “لقد كان هناك 
العديد من مبادرات الكهرباء 
التي حتركها امل�ساعدات، واأنا 

للم�ساعدة.  نهج �سمادة  اأ�سميها 
على �سبيل املثال، تخيل اأن 

تعطي ل�سخ�س ما لديه �سرطان 
�سمادة!!. ال ميكن اأن يكون لدينا 
نهج �سمادة امل�ساعدة، بل منلك 

نهج االأعمال امل�ساعدة. لذلك، 
نحن ن�ساعد من خالل االأعمال. 

نحن نحاول اإيجاد فر�س مربحة، 
جللب الطاقة للنا�س ب�سكل مربح، 
حتى يتمكن اجلميع من اال�ستفادة 

منها يف حني نخلق نظام بيئي 
م�ستدام. اإن النظام االإيكولوجي 

م�ستداما”. لي�س  للمعونة 

Solar Shark Tank تقدم 
منحة بقيمة 100 ألف 
دوالر بالتعاون مع بنك 

التنمية الهولندي
تنظم اك�س�س باور م�سابقات 

�سنوية لالأفكار املميزة التي تقدم 
م�ساريع طاقة بديلة يتقدم فيها 

ال�سغرية  ال�سركات  ع�سرات 
من خمتلف دول العامل، وجتري 

ت�سفية نهائية الختيار فكرة بني 
3 اأفكار من الت�سفيات النهائية. 

Access Co� 
 Development Facility

ACF((، وهي م�سابقة تقدم 
الدعم الفني واملايل مل�ساريع 

خمتارة. وقد تلقت املوؤ�س�سة منذ 
اإن�سائها يف عام 2014 عددا 

كبريا من املقرتحات كانت 55 يف 

عام 2015 و96 يف عام 2016 
و82 يف عام 2017.

ثمارها  بالفعل  امل�ساريع  حققت 
ال�سنتني  الفائزين يف  اأحد  - كان 

اقرتح  والثانية فريق  االأوىل 
ال�سم�سية  للطاقة  م�سروعا 

 Ababa Solar project
50 ميغاواط يف والية  بقوة 

من  وبدعم  النيجريية.  كادونا 
 ،”Access Power“ �سركة 
قيمته  قر�س  على  الفريق  ح�سل 

1.25 مليون دوالر من �سركة 
“Infract Africa”، ومبجرد 

اأول  �ستكون  منها،  االنتهاء 
متقدمة  متجددة  طاقة  من�ساأة 
يف والية كادونا، واأول م�سروع 

ال�سعار:  يقول  ال�سم�سية.  للطاقة 

]املتقدمني  لهوؤالء  نوفر  “نحن 
والدراية  التمويل  املختارين[ 
الفريق  يعمل  “�سوف  الفنية. 

و�سن�ساعدهم  معنا  باأكمله 
يف  م�ساريعهم.  حتقيق  على 

قرر  املثال،  �سبيل  على  نيجرييا، 
نيجرييني عملوا يف  ثالثة رجال 
�سركات دولية كربى يف اخلارج 

وو�سعوا  اإىل بالدهم.  العودة 
م�سروعا حمددا حلاجة حمددة 

توقفوا الأنهم ال ميلكون ما  ثم 
لال�ستمرار.  املال  من  يكفي 

املحدد  النوع  بال�سبط  هم  هوؤالء 
دعمهم  نريد  الذين  النا�س  من 
املعرفة،  الأنهم جلبوا جزءًا من 

اخلا�سة،  اأموالهم  من  وبع�س 
ل�سخ�س  فقط  واحتاجوا 

االأخرية.  العقبة  يف  ي�ساعدهم 
قمنا  ما  بال�سبط  هو  وهذا 

�سركة  اأطلقت  وباملثل،   .“ به 
اأي�سا   Access Power

Solar Shark Tank، وهي 
 100 بقيمة  منحة  تقدم  م�سابقة 

للم�ساريع  اأمريكي  دوالر  األف 
واأمريكا  واأفريقيا  اآ�سيا  يف 

مع  بال�سراكة  وذلك  الالتينية، 
 .FMO الهولندي  التنمية  بنك 

مخاطر المشاريع األولى
 يق�سي نهج ال�سعار يف اأعماله 

باختيار �سوق نا�سئة تتمتع بفر�س 
مربحة بوجود عدد اأقل من 

املناف�سني، مع التاأكيد على اأن 
البلد امل�سيف لن يتلقى الدعم يف 

جمال البنية التحتية والوظائف 
املطلوبة فح�سب، بل �سيحظى 
وبعد  واملهارات.  بالتكنولوجيا 

اكتمال امل�ساريع، املعادلة هي “ال 
خماطر، هناك مكا�سب فقط” 

وهي اال�سرتاتيجية التي غالبا ما 

تنظم اكسس باور مسابقات سنوية لألفكار المميزة التي 
تقدم مشاريع طاقة بديلة يتقدم فيها عشرات الشركات 

الصغيرة من مختلف دول العالم، وتجري تصفية نهائية 
الختيار فكرة بين 3 أفكار من التصفيات النهائية. 
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يف قطاع الطاقة اىل خمتلف 
القطاعات والبنى التحتية. ومبا 

اأننا جنحنا يف قطاع الطاقة، اأود اأن 
اأرى هذه ال�سيغة متماثلة وناجحة 

يف قطاعات اأخرى. اأود اأن اأرى 
Access Power كمجموعة، 
واأريد اأن اأراها متتد اإىل قطاعات 

اأخرى، بحيث نتمكن من اال�ستفادة 
من جتربتنا خللق فر�س جديدة 

ومن ثم حتويلها اإىل م�ساريع قابلة 
لال�ستثمار. على �سبيل املثال، ميكن 

اأن نكون العبني رئي�سيني يف قطاع 
التعليم من خالل بناء املدار�س على 
اأ�سا�س ال�سراكة بني القطاعني العام 

درج القول أن رواد األعمال ال يدفعون الرواتب    •
ألنفسهم، بالنسبة لي “أخذت راتبي من اليوم األول. 
لم أمض يوما واحدًا في هذه الشركة بدون الحصول 

على راتبي، ألن الواقع يقول إن على رّواد األعمال تقدير 
وقتهم، فهذا هو الشيء الوحيد الذي لديهم، لقد 

دفعت لنفسي من اليوم األول وبطريقة منضبطة جدا”.
من الخرافات الكبيرة هي القول ان على رواد األعمال    •
العمل دون توقف. وفي الواقع أنه ال يمكن ألحد أن 

يعمل 24 ساعة في اليوم. وإذا كنت تفعل ذلك، فأنت 
بالتأكيد تقوم بشيء خاطئ. بالنسبة لي، إذا لم تحصل 

على المتعة ال يمكنك النجاح في األعمال التجارية. 
شعاري هو: اعمل كثيرًا، واستمتع أكثر. 

إذا كان لديك فكرة جيدة حقًا، فكرة حقيقية، أنت    •
لست بحاجة إلى أي شخص. سوف يأتي المستثمرون 

إليك. األفكار العظيمة ال تقوم بمطاردة المال.  المال 
يذهب إلى األفكار الجيدة. االفكار الجيدة هي التي تجلب 

المال“.
أعتقد أن العالم سيحسن أداءه إذا دعمنا أولئك الذين    •
يبدؤون نشاطا تجاريا في ال 40 أو 45 عاما فهم حقًا 
قد قضوا وقتًا طوياًل في وظائفهم واكتسبوا المزيد 
من الخبرة. لذلك، رائد األعمال ليس من الضروري أن 
يكون طالبًا جامعيًا مبادرًا كما نسمع في العديد من 

الروايات
نسمع الكثير عن رّواد األعمال الذين يحصلون على المال،    •

ولكننا ال نسمع عن أولئك الذين يفقدون المال. هناك 
بالتأكيد الكثير من رواد األعمال ممن يفقدون الكثير من 

المال ويتعرضون للخسارة “

مقوالت ونصائح يقدمها رضا 
الشعار، لرّواد األعمال:

واخلا�س. على �سبيل املثال. على 
�سبيل املثال اي�سًا. يف قطاع الرعاية 

ال�سحية، اأ�ستطيع بناء امل�ست�سفيات، 
وبيعها م�ساحات لالأ�سرة الطبية”.

 من الوا�سح اأن ال�سعار لديه 
اأحالم كبرية مل�ستقبل اأعماله، 

 Access ونظرا لكيفية قيادته ل
Power، فاإن هذه االأهداف 

بالن�سبة له لي�ست بعيدة املنال فمن 
خالل تعزيز عالقاته مع اأ�سخا�س 

بارزين يف ريادة االأعمال، متكن من 
النجاح واالزدهار يف قطاع حمافظ 

تقليديا. يقول ال�سعار اإنه يلتقي 
مع زمالئه ال�سابقني، وجميعهم 

من اخلرباء يف قطاع الطاقة 
على الع�ساء مرة واحدة يف ال�سهر 
للتاأكد من اأنه ال يزال يح�سل على 
الن�سائح ال�سليمة. يقول “اح�سل 

على القوة لتقدم القوة” 
ينهي الكالم بالقول:” اأ�سلوبي يف 

االإدارة هو اأواًل اإعطاء املبادرة، 

ثانيًا اأن اأكون م�ست�سارا موثوقا 
ومزودًا للحلول، وثالثًا، اأن 

اأكون املحرك الرئي�سي للعاطفة 
واحلما�س يف ال�سركة”.

جميع أحالمه باتجاه مستقبل 
أفضل وأكثر نظافًة وإشراقا، وقد 

تمكن الشعار من تحقيق الكثير 
بالفعل.

قادة

30March 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M  /  



بدر طيب المؤسس والرئيس 
التنفيذي- “ياهال”

33 / E N T R E P R E N E U R . C O M  / March 2018  



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

“ياهال” تبدأ قصتها 
من حيث وصل اآلخرون

يف �سوق ك�سوق الهواتف 
الذكية يلعب الكثري من العنا�سر 

يف لعبة النجاح اأو الف�سل، اخلربة 
يف االأ�سواق والعمليات اللوج�ستية 

للو�سول اإىل الأ�سواق، القاعدة 
التكنولوجية واخلربات البحثية 

والكوادر املوؤهلة، ال�سناعة 
واالإنتاج بكميات كبرية والقدرة 
على النفاذ ووالء امل�ستهلك، كل 

هذه عنا�سر لي�ست يف �سالح 
ال�سركة االإماراتية “ياهال جلوبال 

تكنولوجي”، التي بداأت بطموح 
مغامر وخماطر حت�سد عليه، بدر 

طيب املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي:”  
لل�سركة يبدو واثقًا من قدرته 

على دخول االأ�سواق معتمدًا 
على فارق ال�سعر واجلودة، 

ويرى اأن امل�ساريف الراأ�سمالية 
والتطوير  والبحث  للت�سغيل 

وخدمة العالمة التجارية التي 

املنتجة  العاملية  ال�سركات  تنفقها 
للهواتف الذكية ال تعني �سركته 

وهي بذلك خارج املناف�سة يف 
هذا املجال، يحدد طيب بع�س 

عنا�سر القوة غري ال�سعر ويقول: 
تعتمد ياهال جلوبال تكنولوجي 
يف ا�سرتاتيجيتها على االأ�سواق 

واأمريكا  اأفريقيا  النا�سئة، 
الالتينية، حيث ال اأهمية هناك 

للعالمة التجارية كما يقول، 
ويقول طيب اأنه ا�ستطاع الدخول 

بقوة لل�سوق االإفريقي، �سوق 
الباأ�س به، وك�سف عن قرب 

التو�سل التفاقات مع م�ستثمرين 
و�سراكات يف اأ�سواق اأمريكا 

الالتينية، واأن من �ساأن ذلك و�سع 
�سركته على م�سار جديد لتحقيق 
عوائد ممتازة ت�ساعده على طرح 

منتجات جديدة”.
وي�سيف، قررنا منذ البداية يف 

�سركة »ياهال جلوبل تكنولوجي«، 
التي تعد اأول �سركة اإماراتية 

متخ�س�سة يف ت�سميم و�سناعة 
الهواتف الذكية، املناف�سة مع كبار 

م�سنعي الهواتف العامليني، عرب 
ت�سميم وت�سنيع هواتف ذكية 

واأجهزة لوحية اإماراتية ب�سكل كامل 
وبجودة عالية واأ�سعار تناف�سية 

تنا�سب امل�ستخدمني داخل الدولة 
وخارجها”. .

وقال “ اإنه ورغم املناف�سة 
املحتدمة يف �سوق الهواتف الذكية 

يف االإمارات، نعتزم املناف�سة 
القوية مع م�سنعني عامليني، 

عرب طرح هواتف ذكية مبكونات 
وتقنيات  اأ�سلية  وموا�سفات 

عاملية. واأكد طيب، اأن الهواتف 
ال�سركة  التي �ستطرحها  الذكية 

تواكب توجهات االإمارات نحو 
االإبداع والتطور التقني، ف�ساًل 

عن اجلودة واملطابقة الأحدث 
املعايري العاملية املتبعة يف الهواتف 

الذكية واملعتمدة يف ذات الوقت 
من الهيئة العامة لتنظيم قطاع 

االت�ساالت”. 
واأ�سار طيب اإىل اأن “ياهال” 

بداأت التوا�سل فعليًا مع م�سغلي 
االت�ساالت يف االإمارات للح�سول 

على موافقتها لطرح هواتف 
ال�سركة الذكية لعمالئها مت�سمنة 

باقات خدمات.
واأو�سح طيب اأن فكرة دخول عامل 
ت�سنيع الهواتف الذكية بداأت منذ 

العام 2015، م�سريًا اإىل طرح 
ال�سركة، يف وقت �سابق، هاتف 

“ياهال األف” مبوا�سفات متطورة، 
كما مت طرح اأول كمبيوتر لوحي 

“ياهال األفا” يت�سمن جهاز 
عر�س “بروجكتور” الأول مرة يف 

املحلي. ال�سوق 

مغامرة بكل المقاييس أن يلجأ مستثمر إماراتي للدخول في قطاع 
الهواتف الذكية، ضاربًا عرض الحائط بالمنافسة غير المتكافئة مع حيتان 

مفترسة مثل سامسونج وسوني ونوكيا وأبل وهواوي، وغيرها من 
الشركات العمالقة التي انسحبت من هذا اقطاع تحت ضغط المنافسة 

وتغيرات السوق.
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يدافع طيب عن م�سروعه 
بالقول:” : تاأ�س�ست “ياهال جلوبل 

تكنولوجي” لتكون اإحدى ال�سركات 
التكنولوجية يف االإمارات واملنطقة، 

ولدينا اإدراك تام بحجم املناف�سة 
القوية يف �سوق الهواتف الذكية 
يف االإمارات واخلليج على وجه 

اخل�سو�س، لكننا ن�سعى لتطوير 
منتجات تقنية متثل اإ�سافة لل�سوق، 

وتعمل ال�سركة حاليًا على تطوير 
املنتجات واحللول التي تت�سمن 

اأحدث التقنيات املتاحة”.
اأ�ساف اأن ال�سركة �سرتكز خالل 
الفرتة املقبلة على طرح منتجات 

مناف�سة يتم ت�سميمها ب�سكل 
كامل يف االإمارات، كما �سرتكز 
على املناف�سة التقنية وال�سعرية 
للح�سول على ح�سة من �سوق 

الهواتف الذكية املتنامي..
ويرى طيب اإن �سوق االإمارات يفتقر 
ملنتج يحمل طابعها العربي واملحلي، 

حيث ركزت ال�سركة على اعتماد 
اال�سم والهوية العربية يف املنتجات، 
لذا تعتزم ال�سركة موا�سلة الرتكيز 

على هذا التوجه م�ستقباًل”.

ياهال باء
يقول طيب:” مع طرح منتجات 

جديدة مثل “ياهال باء”، ت�ستهدف 
ال�سركة زيادة �سنوية يف مبيعاتها 

بنحو %10 خا�سة يف اأ�سواق 
االإمارات واخلليج وال�سرق االأو�سط 

واإفريقيا واملتوقع بيع اأكرث من 
300 األف وحدة منه خالل عام 

عرب املتاجر التقليدية واالإلكرتونية 
يف ذات الوقت”.

وك�سف طيب عن تخ�سي�س 
“ياهال” ميزانية تقدر مباليني 

الدراهم لالإنفاق على البحث 
والتطوير خالل ال�سنوات الثالث 
املقبلة �سعيًا من ال�سركة لتقدمي 

منتجات مبتكرة يف ال�سوق املحلي 
واالإقليمي”.

وذكر طيب اأن منتجات “ياهال” 
تتوافر يف اأ�سواق 7 بلدان اإفريقية 

وتعتزم التواجد يف عدة دول اأخرى 
يف �سمال اإفريقيا، ف�ساًل عن دخول 
اأ�سواق نيجرييا وال�سومال وتنزانيا 
واأوغندا وموريتانيا وال�سنغال، بعد 

دخولها ال�سوق امل�سرية.
�سوق اأمريكا الالتينية يبدو واعدًا 

بالن�سبة لل�سكة، ذلك اأنها �سوق 
وا�سعة جدًا وال يعنيها كثريًا 

مو�سوع العالمة التجارية، خا�سة 
واأن منتجات ياهال تقدم هواتف 

ذكية من الدرجة االأوىل، وت�ستطيع 
املناف�سة بقوة يف هذا املجال مع 

فارق ال�سعر بالطبع، وهو عن�سر 
حا�سم جدًا يف مو�سوع املناف�سة 
يف اأ�سواق نا�سئة جديدة، ويرى 

طيب اأنه مع تعدد املنتجات اليت 
يطرحها ف�سوف يكون لدى �سركته 

حمفظة قادرة على املناف�سة 
وخدمة امل�ستهلك، ولكن يبقى 

بالطبع اأن على ال�سركة م�ساندة 
امل�ستهلك بخدمات �سيانة وتقدمي 

خدمات وباقت تناف�سية على 
غرار ما يح�سل مع ال�سركات 
االأخرى، وهذا يعتمد على ثقة 

ال�سركات باملنتجات التي ماتزال 
قيد االختبار، والتي ما يزال 

عليها اثبات �سدقية قدرتها على 
املناف�سة. 

يبقى اأن نتمنى لل�سركة االإماراتية 
الطموحة القدرة على مناف�سة 
الكبار يف �سوق يخ�سع حلرب 

�سر�سة تعر�ست فيها ال�سركات 

العمالقة خل�سائر كبرية، 
وا�سطرت �سركات كربى للخروج 

من ال�سوق كما حدث مع بالك 
بريى ونوكيا التي عادت جمددًا مع 

مايكرو�سوفت.
ما يلفت يف مو�سوع ياهال اأنها 

تدخل ال�سوق وهي غري عابئة 
بكل املخاوف ايل اأثرناها يف 
هذا املقال، ويبدو اأنها تعتمد 
ا�سرتاتيجية البدء من حيث 

انتهى االأخرون مع جتنب املناف�سة 
التقليدية، التي تتبعها ال�سركات 

املعروفة.  

 تأسست ’ياهال غلوبل تكنولوجي‘ في عام 2015، لتكون 
أول شركة إماراتية مصّنعة للهواتف الذكية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. وتركز الشركة على خدمة عمالئها، 
وتعتمد شعار’أنت أواًل، كن في الطليعة”. وتهدف ’ياهال‘ 
ألن تكون شركة التكنولوجيا الرائدة في المنطقة، وتعمل 
على بناء مستقبل ابتكار تكنولوجيا المعلومات فيها. كما 
تسعى الشركة باستمرار لتطوير منهجيات جديدة لتحسين 

حياة عمالئها المهنية والشخصية، وتعمل بجهد لتطوير 
منتجات فريدة من نوعها، وتقديم أجهزة لوحية استثنائية 

وهواتف ذكية تمتاز بحرفيتها العالية. وتعمل الشركة حاليًا 
على تطوير منتجات وحلول أكثر تطورًا في مختبراتها، فيما 
تبحث في أحدث التقنيات المتاحة لتطويرها قدر اإلمكان.

ما يلفت في موضوع “ياهال جلوبال 
تكنولوجي” أنها تدخل السوق وهي غير 

عابئة بكل تبعات المنافسة، ويبدو أنها تعتمد 
استراتيجية البدء من حيث انتهى األخرون مع 

تجنب المنافسة التقليدية
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ت�سيف عبد املجيد:” قام فريق 
اأمهات٣٦٠ املحدود حتى االآن 

بجمع اأكرث من ٤٢ خبري من 
اأنحاء العامل، اأطباء اأطفال، 

اأطباء ن�سائية وتوليد، اأخ�سائيني 
نف�سيني وتربويني؛ ليقوموا بتغطية 

موا�سيع �ساملة تهم االأم مثل 
احلمل، الر�ساعة، نوم االأطفال، 

ال�سحة البدنية والنف�سية والرتبية. 
كما قام املوقع بتخ�سي�س ق�سم 
كامل الأطفال ذوي االحتياجات 

اخلا�سة لزيادة الوعي يف املجتمع 
عن احتياجاتهم وزيادة انخراطهم 

باملجتمع ب�سكل اأكرب.
يتم تقدمي هذا املحتوى عن 

طريق مقاالت وفيديوهات عالية 
اجلودة، واإن مل جتد الزائرة 

احلل مل�سكلة �سخ�سية حمددة 
ميكنها التوا�سل مع اخلبري الذي 
حتتاجه مبا�سرة عن طريق املوقع 

من ق�سم “ا�ساأيل اخلرباء”، حيث 
�ستجد اإجابة ملا تريده بغ�سون 

24 �ساعة فقط اأو حتى عن طريق 
قراءة ق�س�س حقيقية وملهمة 
الأمهات اأخريات قمن مب�ساركة 

خرباتهن على املوقع الأن دعم االأم 
لالأم مهم جدًا”. 

مل يقت�سر اجلهد الذي يبذله 
هذا املوقع على تقدمي معلومات 

اإلكرتونية فح�سب بل يعمل فريقه 
على تن�سيق ور�سات عمل �سهرية 

تتحدث عن موا�سيع حمددة 
بالتف�سيل يقوم بتاأديتها اإحدى 

خربائهم مثل االإ�سعافات االأولية 
لالأطفال، احلمل وما ميكن توقعه 
خالله وبعد الوالدة، نوم االأطفال، 
الر�ساعة الطبيعية وما اإىل ذلك. 

وهذا �سّهل على االأمهات واالآباء 
عملية الرتبية وتخطي جميع 

عواقبها.

متابعة جيدة
من جناحات اأمهات٣٦٠ 

حتى هذا العام، اأن و�سل عدد 
زائريهم للموقع اأكرث من 60000 

األف زائر �سهريًا، وو�سل عدد 
متابعينهم على مواقع التوا�سل 
االجتماعي الأكرث من 76000 

متابع. مما �سجعهم على حتديث 
ت�سميم موقعهم االإلكرتوين 

لهذا العام مبا ينا�سب متطلبات 
زائريهم، ليوفروا لهم جتربة 
�سل�سة ومفيدة عند ت�سفحهم 

للمحتوى اأو �سوؤال خربائهم. كما 
قاموا باإ�سافة تقومي لور�سات 
العمل ال�سهرية ميكن لالأهل 

احلجز م�سبقا للموا�سيع التي 
تهمهم.

مت اإطالق هذا التحديث ب�سهر 
فرباير 2018 وقام الفريق 

بعر�سه يف موؤمتر االبتكار العربي 
يف اإمارة دبي حيث القى قبواًل 

من العديد من احلا�سرين 
وامل�ستثمرين ورجال االأعمال، 

الذين اأبدوا اإعجابهم بالت�سميم 
وو�سوح املحتوى و�سهولة 

اال�ستخدام.
كما �سيتم اإطالق خدمة جديدة 

على هذه املن�سة وهي برنامج 
املكافاآت لالأمهات، وهو عبارة 
عن بطاقة ميكن لالأم �سراءها 

واحل�سول على الكثري من العرو�س 
مل�ستلزمات االأطفال واالأم والعائلة. 
�ستبداأ هذه اخلدمة يف االأردن ومن 

ثم �سوف تتو�سع الأنحاء الوطن 
العربي.

اأمهات٣٦٠  كل هذا يخدم قيم 
لهذا  فبالن�سبة  ومهمته 

والبحث  قوة،  املعرفة  امل�سروع... 
املزيد  الكت�ساف  امل�ستمر 

العاطفية،  النواحي  عن  والتعلم 

يعطي  والعقلية  واجل�سدية، 
لعي�س  لالأمهات  والفر�سة  القوة 

وزوجات،  كاأمهات،  �سعيدة  حياة 
يوؤمنون  فهم  ون�ساء.  و�سديقات، 

باأن لالأم واالأب احلق بالو�سول 
املعرفة التخاذ قرارات  اإىل 

وم�ستقبل  مل�ستقبلهم  مدرو�سة 
عائالتهم.

كما سيتم إطالق خدمة جديدة على هذه المنصة 
وهي برنامج المكافآت لألمهات، وهو عبارة عن 

بطاقة يمكن لألم شراءها والحصول على الكثير من 
العروض لمستلزمات األطفال واألم والعائلة. ستبدأ 

هذه الخدمة في األردن ومن ثم سوف تتوسع ألنحاء 
الوطن العربي
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أمهات 360 نجاح األعمال 
الصغيرة يحتاج للمثابرة

شارك موقع أمهات 360 في معرض ومؤتمر معرض االبتكار 
العربي الذي أقيم مؤخرًا، ولفت الموقع نظر الحضور بسبب بساطة 

فكرته والعمل على تطويرها من قبل القائمين على المشروع.

ميكن اإدراج موقع اأمهات 
360 �سمن امل�ساريع ال�سغرية 
التي اأطلقها �سخ�س واحد قام 

ن�سرها وتطويرها ثم انتقل 

الإ�سراك عنا�سر اأخرى تعطيه 
القوة واال�ستمرار، هذا ما فعلته 

دينا عبد املجيد التي اأطلقت موقع 
 ”360Moms“ اأمهات٣٦٠

عام ٢٠١٦ يف االأردن ليكون 
من�سة لتوفري حمتوى عربي موثوق 
امل�سادر لالأمهات واالآباء يف الوطن 

العربي وخارجه ليمكنهم من 

اتخاذ القرارات ال�سحيحة فيما 
يتعلق باأطفالهم منذ احلمل حتى 

�سن املراهقة.
تقول دينا يف حديث  ق�سري مع 

جملة رواد االأعمال :” بداأ املوقع 
من خالل جتربة �سخ�سية، حيث 

كانت تبحث موؤ�س�سته دينا عبد 
املجيد عن حل لتحدٍّ واجهته مع 

اأطفالها “مررنا بوقت ع�سيب 
عندما اأجنبت ابني الثاين، 

وبالرغم من حماوالتي الكثرية اإال 
، كان من  اأنني مل اأ�ستطع اإيجاد حلٍّ

حظي اأن وجدت اخ�سائية تربوية 
�ساعدتني على تخطي هذه العقبة 
بغ�سون اأ�سبوع! ومن هنا قررت اأن 

املعرفة ال يجب اأن تتوقف عندي بل 
يجب اأن ت�سل اإىل جميع االأمهات”. 

 entrepreneralarabeya خاص
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يشكل مؤشر ‘ليبور’ أحد أهم أركان القطاع المالي 
في الوقت الراهن، األمر الذي سيجعل االستغناء 

عنه حاليًا أمرًا مؤثرًا على طيف واسع من المنتجات 
والشركات

موؤ�سر ’ليبور‘ يف دول جمل�س التعاون 
اخلليجي واالعتماد على موؤ�سرات 

مرجعية جديدة اإىل العديد من 
االآثار املهمة وب�سكل خا�س على 

البنوك، حيث يتم ا�ستخدام املوؤ�سر 
املذكور على نطاق وا�سع يف عملية 

ت�سعري الت�سهيالت االئتمانية والودائع 
و�سندات اخلزانة.

ويو�سح تقرير �سركة ’اأوليفر واميان‘ 
اأنه على الرغم من اقرتاح موؤ�سرات 
بديلة الأكرث العمالت ا�ستخدامًا يف 

موؤ�سر ’ليبور‘، اإال اأنه ثمة اختالفات 
جوهرية بينها وبينه واختالفات 

فيما بينها، مما �سي�سعب من عملية 
االنتقال. وحتاكي النماذج القيا�سية 

االإقليمية للت�سعري مثل ’اإيبور‘ يف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي، موؤ�سر 

’ليبور‘ من حيث الهيكلية، وبالتايل 
�سيوؤثر اال�ستغناء عن هذا املوؤ�سر 

املرجعي ب�سكل كبري على التخطيط 
الكلي وعمليات احلوكمة.

واإ�سافًة اإىل املخاطر الت�سغيلية 
واملالية، حتمل عملية التحول اإىل 

موؤ�سرات جديدة خماطر تتعلق ب�سمعة 
البنوك واأدائها، اإىل جانب املخاطر 

القانونية املتوقعة، االأمر الذي يتطلب 
من املوؤ�س�سات املالية روؤية وا�سحة 

واتباع نهج انتقايل مربر ومتما�سك 
ميكن ا�ستيعابه من قبل العمالء 

مهما كانوا؛ �سواء �سركات كبرية اأو 
موؤ�س�سات مالية اأخرى، ف�ساًل عن 

املاليني من عمالء التجزئة.
ويقول �سريج جوين، ال�سريك يف 

�سركة ’اأوليفر واميان‘ وامل�ساهم يف 

اإعداد هذا التقرير: “ي�سكل موؤ�سر 
’ليبور‘ اأحد اأهم اأركان القطاع املايل 

يف الوقت الراهن، االأمر الذي �سيجعل 
اال�ستغناء عنه حاليًا اأمرًا موؤثرًا على 
طيف وا�سع من املنتجات وال�سركات 
واالأنظمة والعمليات وبطبيعة احلال 

على العمالء واجلهات االأخرى 
ذات ال�سلة، وبالتايل فاحتماالت 

اال�ستجابة العامة ال�سلبية واخلطر 
ال�سلوكي واللجوء للق�ساء قائمة 

بقوة”.
وي�سيف ماثيو فا�سو، رئي�س ق�سم 

اخلدمات املالية لدى �سركة ’اأوليفر 
واميان‘ يف منطقة ال�سرق االأو�سط: 

“يتمثل يتمحور التحدي الرئي�سي اأمام 
املوؤ�س�سات املالية االإقليمية يف عدم 

اليقني  من حجم التاأثريات املتوقعة 
عند التخلي عن موؤ�سر “ليبور”، كونه 

النموذج الذي مت ا�ستخدامه على 
نطاق وا�سع يف تطوير معايري الت�سعري 
االإقليمية. و�سيكون التح�سري الدقيق 

قبل هذا التحول ال غنى عنه للحد من 
اأي خماطر حمتملة”.

ومع عدم اليقني الذي تكتنف عملية 
االنتقال من موؤ�سر ’ليبور‘، فاإن 
التقرير يحث املوؤ�س�سات املالية 

على بدء التح�سري لعملية االنتقال. 
اإذ توجد فر�س فورية للتوا�سل مع 

الهيئات التنظيمية وال�سناعية 
للم�ساعدة يف ت�سكيل هذه العملية. 

ومن املهم لل�سركات اأن متتلك 
االإمكانية على التقييم ال�سريع 

لالآثار املحتملة لهذه العملية 
داخليًا.

ماثيو فاسو، رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة ’أوليفر وايمان
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ماذا يعني التخلي 
عن مؤشر ’ليبور‘ 
بالنسبة لشركات 

الخدمات 
المالية؟

أشار تقرير جديد اأعدته 
�سركة ’اأوليفر واميان‘  العاملية 

لال�ست�سارات االإدارية ، والذي جاء 
حتت عنوان“تغيري الرقم االأكرث 

اأهمية يف العامل: التخلي عن موؤ�سر 
ليبور”، اإىل اأن اإعالن مراقبة 

 )FCA( ال�سلوك املايل الربيطانية
اأنها �ستتوقف عن اإقناع البنوك 

اأو ال�سغط عليها لتقدمي معدالت 
الفائدة املعتمدة لديها بغر�س 

ح�ساب قيمة موؤ�سر ’ليبور‘ بعد نهاية 
العام 2021، �سيكون له تاأثريات 

على االأو�ساع املالية للم�ستثمرين 
وال�سركات وامل�ستهلكني النهائيني 

�سواء على ال�سعيد االإقليمي والعاملي.
ي�ستخدم ’ليبور‘ كموؤ�سر مرجعي 
ملنتجات مالية عاملية تبلغ قيمتها 

نحو 240 تريليون دوالر، من بينها 
منتجات اجلملة والتجزئة، اإ�سافة 

اإىل قرو�س ال�سركات، ومعدالت 
الفائدة املتحركة، واأ�سعار امل�ستقات 

املالية والقرو�س العقارية وغريها 
من االأوراق املالية. كما ي�سري تقرير 
’اأوليفر واميان‘ اإىل اأن التحول اإىل 
ا�ستخدام موؤ�سرات مرجعية بديلة 
�سيكون �سعبًا ومعقدًا ما مل تتوفر 
اإدارة فاعلة للمخاطر والتحديات.

و�ستف�سي عملية اال�ستغناء عن  entrepreneralarabeya خاص

اقتصاد | قطاعات | مشاريع | شركات | تمويل | جديد | اتجاهات  اسواق 
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تطبق الشروط واألحكام

فيرتوزون هي الشركة األولى واألكثر سرعًة ونموًا في تأسيس الشركات
داخل اإلمارات العربية المتحدة.

بفضل شبكتنا من االختصاصيين، نحن نفدم تجربة مخصصة ومنصة حلول واحدة
لكل احتياجاتك.

استفد من عروضنا القيمة على خدمات العالمة التجارية، دعم الحلول التقنية
إلدارة المراسالت اإلدارية وخدمات االستقبال أو حتى االستفادة من الخصومات

عبر شركائنا المحليين.

اتصل بنا واحصل على استشارتك المجانية اليوم.

هل أنت مستعد إلنشاء شركتك في
دولة اإلمارات العربية المتحدة؟

VZAE
8923

www.vz.ae

 VIRTULINK
COMMUNICATION SERVICE

VIRTUMAIL
MAIL MANAGEMENT

VIRTUTECH
IT  MADE SIMPLE

VIRTUDESIGN
BRANDING FOR STARTUPS

VIRTUPRO
AT YOUR SERVICE

VIRTUACCOUNTS
ACCOUNTING, VAT, PAYROLL & ADVISORY



ابتكارات الدفع عبر الجوال 
تسهم في التخلص من محافظ 

النقود التقليدية
شددت “اإتقان”، اإحدى 

ال�سركات الفتية املتخ�س�سة يف 
تعزيز اأداء التجارة االإلكرتونية 

واالبتكار وحمالت ت�سريع منو 
االأعمال ومبادرات االأعمال على 
م�ستوى ال�سركات ومقرها دبي، 

على االأهمية املتنامية للتحول 
الرقمي يف اجلهود امل�ستمرة 

لتعزيز معدالت الربحية. واأكدت 
ال�سركة اأن الظهور امل�ستمر 

لالبتكارات يف قطاعي التجارة 
االإلكرتونية والتجارة عرب الهاتف 

املحمول ت�سهم يف التخل�س 
التدريجي من حمافظ النقود 

التقليدية، وميكن اأن يعزى 
التف�سيل املتزايد للمدفوعات 
الرقمية اإىل عوامل عدة مثل 

�سهولة ا�ستخدام مواقع التجارة 

االإلكرتونية وتطبيقاتها، و�سرعة 
ت�سليم املنتجات، مايحث جتار 

التجزئة على بيع املزيد عرب 
االإنرتنت.

واأ�سارت تقارير حديثة اإىل توقعات 
بو�سول املبيعات العاملية عرب 

االإنرتنت اإىل 48.8 مليار دوالر 
بحلول العام 2021، مدفوعة 

بزيادة يف معدالت ا�ستخدام 
التكنولوجيا وعمليات البحث عرب 

االإنرتنت من قبل العمالء. كما 
يعد اال�ستخدام املتنامي لالإنرتنت 

حول العامل املحرك الرئي�سي 
للنمو الهائل يف قطاع التجارة 

االإلكرتونية، حيث ت�سهم التطورات 
احلا�سلة يف تقنيات االإنرتنت 

عرب الهاتف املحمول والهواتف 
الذكية واالت�سال برودباند يف 

تعزيز انت�سار اخلدمات القائمة 
على االإنرتنت.  و قد الحظ 

كبار امل�سوؤولني التنفيذيني يف 
�سركة “اإتقان” التطور امل�ستمر 
يف قنوات البيع بالتجزئة �سمن 

قطاع التجارة االإلكرتونية، وحتول 
عدد كبري  من النا�س اإىل تنفيذ 

عمليات ال�سراء عرب الهواتف 
املحمولة بدل اأجهزة الكمبيوتر. 

من�سور الثاين، الرئي�س التنفيذي 
واملوؤ�س�س امل�سارك ل�سركة”اإتقان” 

قال: “اأدى ظهور حلول التجارة 
االإلكرتونية وتطبيقات الهاتف 

املحمول اإىل تطوير قنوات جديدة 
ي�سكل فيها االبتكار واالبداع 
عوامل اأ�سا�سية يف الو�سول 

اإىل اجلمهور امل�ستهدف. ومع 
ارتفاع معدالت االعتماد على 

التكنولوجيا، فاإن اإمكانات االأعمال 
ال�سركات  م�ستوى  على  التجارية 

التاجر  التجارية بني  واالأعمال 
اآفاق منو ال  لها  وامل�ستهلك �سيكون 
ح�سر لها م�ستقباًل. ويف حال مل 

التقنيات  باإدراج  ال�سركات  تقم 
الرقمية يف خططها  واالجتاهات 

اجلاري  للعام  اال�سرتاتيجية 
بعد، فقد اآن االأوان لفعل ذلك. 

وميكن ل�سركات التجزئة جني 
فوائد هذه االجتاهات اجلديدة يف 
عامل التجارة والت�سويق من خالل 

ا�ستعدادها ب�سكل جيد وم�سبق 
وتبنيها للتغيريات يف وقت مبكر.”

و�ساعد انت�سار ا�ستخدام 
التكنولوجيا وعمليات البحث عرب 

االإنرتنت ال�سركات ال�ساعية اإىل 
االزدهارمن خالل اال�ستفادة من 

التقنيات الرقمية النا�سئة من 
اأجل امل�سي قدمًا وحتقيق جناح 

اأكرب يف العام املقبل. كما اأن 
حت�سني حمتوى االإنرتنت على كافة 
امل�ستويات لفهر�سة عمليات البحث 

عرب “جوجل”، وا�ستخدام اأدوات 
القيا�س على ال�سبكات االجتماعية 

من اأجل و�سع االإعالنات 
املدفوعة و�سفحات الهبوط ب�سكل 
ا�سرتاتيجي لتحديد موقع العمالء 

امل�ستهدفيني�سمن بحثًا دقيقًا 
وموؤثرا على مدى االإنت�سارعن 
طريق املراجعات وال�سهادات 

وامل�ساركات االجتماعية، تعترب 
جميعها االجتاهات الرئي�سية يف 

العام احلايل. ومن خالل فهم 
العالمة التجارية وجمهورها 

امل�ستهدف، تعمل �سركات 
التجارة االإلكرتونية، مبا فيها 

“اإتقان”، على و�سع ا�سرتاتيجيات 
خم�س�سة لتح�سني االأداء 

والت�سويق الرقمي تت�سم باالبتكار 
والتميز، مما يوؤدي اإىل زيادة  

ن�ساط التعامالت عرب االإنرتنت 
وحتقيق االأرباح املطلوبة.

entrepreneralarabeya خاص

اقتصاد | قطاعات | مشاريع | شركات | جديد | اتجاهات  اسواق 

تطبق الشروط واألحكام

فيرتوزون هي الشركة األولى واألكثر سرعًة ونموًا في تأسيس الشركات
داخل اإلمارات العربية المتحدة.

بفضل شبكتنا من االختصاصيين، نحن نفدم تجربة مخصصة ومنصة حلول واحدة
لكل احتياجاتك.

استفد من عروضنا القيمة على خدمات العالمة التجارية، دعم الحلول التقنية
إلدارة المراسالت اإلدارية وخدمات االستقبال أو حتى االستفادة من الخصومات

عبر شركائنا المحليين.

اتصل بنا واحصل على استشارتك المجانية اليوم.

هل أنت مستعد إلنشاء شركتك في
دولة اإلمارات العربية المتحدة؟

VZAE
8923

www.vz.ae

 VIRTULINK
COMMUNICATION SERVICE

VIRTUMAIL
MAIL MANAGEMENT

VIRTUTECH
IT  MADE SIMPLE

VIRTUDESIGN
BRANDING FOR STARTUPS

VIRTUPRO
AT YOUR SERVICE

VIRTUACCOUNTS
ACCOUNTING, VAT, PAYROLL & ADVISORY
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“غودفور�س  يت�سمن نطاق عمل 
 ”Goodforce Lab – الب

جمموعة من قطاعات االقت�ساد 
الن�سطة،  العاملي  االأخالقي 
اأبرزها �سناعات االأغذية 

وقطاعات  والتعليم  والتمويل 
اأ�سلوب احلياة. يف حني تتميز 
احلا�سنة االأوىل من نوعها يف 

املنطقة والعامل يف تذليل العقبات 
اأمام ال�سركات النا�سئة، وف�سح 

املجال اأمامها للنمو والتو�سع نحو 
اأ�سواق عاملية جديدة ووا�سعة، 

االقت�ساد  لتتحول قطاعات 

االإ�سالمي االأخالقية اإىل قطاعات 
عاملية تغزو االأ�سواق االأخالقية 

العدل  ي�سودها  واال�سالمية، 
وال�سفافية ف�ساًل عن امل�سداقية 
التي ت�سود املنتجات واخلدمات. 

ويتمثل الهدف االأ�سمى الذي 
يقف وراء هذه املبادرة، يف تعزيز 

االإ�سالمية  املالية  ال�سركات 
العاملي،  لتناف�س على امل�ستوى 

اإ�سافة اإىل حتويل املنتجات 
املحلية اإىل منتجات عاملية ذات 
تاأثري اإجتماعي واأخالقي كبري.

قامت جمموعة من ال�سركات 

قامت مجموعة من الشركات الناشئة باالنضمام 
إلى الحاضنة بهدف تحقيق النمو وزيادة رأس 

مالها وتحسين إنتاجيتها، في مقّدمها: “غرومادا 
– Growmada” المنصة اإللكترونية لبيع منتجات 

الحرفيين من مختلف البلدان النامية

اإىل احلا�سنة  النا�سئة باالن�سمام 
بهدف حتقيق النمو وزيادة راأ�س 

اإنتاجيتها، يف  مالها وحت�سني 
Grow� – غرومادا“  مقّدمها:

mada” املن�سة االإلكرتونية لبيع 

منتجات احلرفيني من خمتلف 
البلدان النامية، و”وقف 2.0 
– Waqf 2.0” وهي من�سة 

�سحابية الإدارة حلول االأوقاف ، 
و”زيليج – Zileej” التي تعترب 
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“غودفورس الب” 
أول حاضنة إسالمية 

لدعم الشركات الناشئة
قامت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا” بافتتاح حاضنة “غودفورس الب 
– Goodforce Lab” وهي أول حاضنة لالبتكار تعمل على تحويل قصص الشركات 

الناشئة في قطاعات االقتصاد اإلسالمي وصناعات الحالل إلى قصص نجاح عالمية.

ستعمل احلا�سنة 
اإنعا�س ال�سوق االإ�سالمية  على 
من خالل بناء من�سة لتطوير 

امل�ساريع، وذلك عرب اختيار نخبة 
النا�سئة وال�سغرية  ال�سركات  من 

واملتو�سطة عاملًيا بهدف دعمها 
 50 لتوليد اإيرادات �سنوية بقيمة 
مليون دوالر اأمريكي واإحداث اأثر 

ملمو�س. اجتماعي 
ومت تد�سني احلا�سنة اجلديدة 

بدعم من “دافزا”، اإحدى 
املناطق احلرة الرائدة عامليًا، 
ومركز دبي لتطوير االقت�ساد 

االإ�سالمي، اجلهة امل�سوؤولة عن 
تعزيز مكانة دبي كعا�سمة عاملية 
وتيكنولريا  االإ�سالمي،  لالقت�ساد 

الرائدة يف بناء ال�سراكات 
وا�ستقطاب روؤو�س االأموال 

النا�سئة، وهي منظمة  لل�سركات 
لتعزيز املمار�سة  دولية مكر�سة 

االأخالقية يف جمال االأعمال 
التجارية.

و�سرح نا�سر املدين م�ساعد 

املدير العام يف دافزا ملجلة رواد 
االأعمال على هام�س االفتتاح:” 
تهدف احلا�سنة اإىل م�ساعدة 

ال�سركات وال�سركات النا�سئة يف 
اإن�ساء واإدارة اأعمالهم وتطويرها 

لت�سبح �سركات عاملية مدفوعة 
بتحقيق اأثر اجتماعي. كما وتقدم 

Good�  - غودفور�س الب“
force Lab” جمموعة من 

لل�سركات  الرئي�سية  اخلدمات 
الراغبة يف تاأ�سي�س وتطوير 

اأعمالها، بدءًا من الت�سميم 
العمليات  واإدارة  والت�سويق، 

وتقدمي اأحدث التقنيات املتطورة، 
و�سواًل اإىل حتقيق االأهداف 

املرجوة واملتمثلة بالنمو املايل 
والتاأثري االإجتماعي والإطالق 

االإ�ستثمارية. و  التجارية  مكامنها 
تركز اأكرث من 400 �سركة نا�سئة 

على منط احلياة االإ�سالمية منذ 
اإطالقها قبل خم�س �سنوات. ومنذ 

ذلك احلني، مت اإن�ساء منظومة 
ت�سم اأكرث من 2500 �سركة 

يف هذا املجال. وتعاين معظم 
ال�سركات النا�سئة العاملة يف 

االإ�سالمي  قطاعات االقت�ساد 
والتي تندرج �سمن اإطار ال�سوق 
االأخالقية الكثري من امل�سكالت، 
فت�سارع من اأجل النمو والبقاء، 
يف الوقت الذي تواجهها العديد 

والتحديات  ال�سعوبات  من 
التي تتمثل بغياب اأي منو يف 

االإيرادات”.
االإ�سالمي النمط  تعميم 

“توؤكد ا�ست�سافتنا  اأ�ساف املدين 
لـ “غودفور�س الب – 

Goodforce Lab”، على 
اأ�سا�سي  دورنا املحوري ك�سريك 

وفّعال يف تر�سيخ مكانة دبي 
االإ�سالمي  لالقت�ساد  كعا�سمة 

وتعزيز موقعها كمركز عاملي له 
ومرجع للمعايري واالبتكار يف 

كافة قطاعاته. حيث �ستلعب هذه 
احلا�سنة دورًا حموريًا يف دعم 
وتطوير  االإ�سالمية  ال�سناعات 

قطاع احلالل ون�سر منط احلياة 

االإ�سالمي الذي يجمع الثقافة 
العائلية حول  والفنون وال�سياحة 

العامل”.
من جهته قال رفيع الدين 

“غودفور�س  �سيكو، مدير �سركة 
 ،”Goodforce Lab – الب
“دينار  واملدير التنفيذي ل�سركة 

�ستاندارد”: “نوؤمن باأن روؤية 
واأهداف االقت�ساد االإ�سالمي 

تتما�سى مع التوجهات العاملية نحو 
اال�ستثمار يف التاأثري االجتماعي، 
حيث اأ�سار تقرير �سادر “جلوبال 

اإنفي�ستيج نيتورك” اإىل  اإمباكت 
ا�ستثمار ما ي�سل اإىل 22 مليار 
دوالر اأمريكي يف اأ�سول مدفوعة 

باالأثر، مبا فيها ال�سركات 
النا�سئة يف مراحلها االأولية التي 
%20 يف العام  ارتفعت بن�سبة 
2017، ولكن القليل من هذه 
اال�ستثمارات حدثت يف منطقة 

اإفريقيا،  ال�سرق االأو�سط و�سمال 
ولهذا جاء اإطالق احلا�سنة 
االأوىل من نوعها مع منوذج 

ال�سراكات  تاأ�سي�سي يركز على 
امل�ستدامة مع عدد من ال�سركات 

واإحداث تاأثري اجتماعي عاملي.
واأ�ساف: “ال ميكننا يف هذا 

االإطار اإال اأن ن�سكر �سركائنا 
االإ�سرتاتيجيني ويف مقدمتهم 

�سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي 
“دافزا” و”مركز دبي لتطوير 
االقت�ساد االإ�سالمي”، الذين 

يقدمان الدعم الكامل واخلربات 
املطلوبة �سواء يف عامل اال�ستثمار 

اأو يف كيفية تنمية االقت�ساد 
االإ�سالمي يف املنطقة والعامل، 

ولعل هذا ما يزيد ثقتنا ويعطينا 
اأهدافنا.” الكافية لتحقيق  القدرة 

اأول حا�سنة من نوعها

دبي – أسماء األمين
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باملنتجات  متخ�س�سة  �سركة 
و”ربيعة  الهادفة،  الرتفيهية 

ز- Rabia Z” لت�سميم 
الع�سرية،  الن�سائية  االأزياء 

 ”Wealth – و�سركة “ويلث
االأداة الرقمية لالإنتاجية والتي 

تهدف اإىل تعزيز الوعي املايل 
لدى ال�سباب، و”�سمارت حالل 
– Smart Halal” املن�سة 
االإلكرتونية للمهنيني يف قطاع 

االأغذية احلالل.
اال�ست�سارية  اللجنة  وت�سم 

للحا�سنة نخبة من اأهم ال�سركاء 
تتمثل  اال�سرتاتيجيني، حيث 
“دافزا” باآمنه لوتاه ممثلة 

قيادة دافزا العليا، وعبداهلل 
العور ، املدير التنفيذي 

ملركز دبي لتطوير االقت�ساد 
االإ�سالمي، رفيع الدين �سيكو 

مدير “غودفور�س البز”  الرئي�س 
“دينار �ستاندارد”،  لـ  التنفيذي 
اأمري نيكوال�س لودج اخت�سا�سي 

ا�ستثمار، عامر رحمن وهو 
املوؤ�س�س واملدير ال�سابق لـ “فجر 
كابيتال”، والدكتور �سيد فاروق 
واالبتكار. اال�سرتاتيجية  م�سرع 
ي�سار اإىل اأن املن�سة ت�ستهدف 

النمو املت�سارع يف االقت�ساد 
االإ�سالمي �سريع النمو وتقاطعه 

مع جماالت اال�ستثمار ذات 
االأثر االجتماعي العاملي، حيث 

 اختتمت جلنة االختيار الدولية 
الـ 77 ملوؤ�س�سة “اإنديفور” 

فعالياتها االأ�سبوع املا�سي يف 
دبي، بعدما اختارت 14 �سركة 

لالن�سمام اإىل �سبكتها، من 
اأبرزها �سركة املوا�سالت البارزة 

يف ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اإفريقيا Careem، وبوابة 

 ،AWOK الت�سّوق االإلكرتوين
ومن�سة الت�سويق االأوىل بتقنية 
الذكاء اال�سطناعي يف املنطقة 

Cognitev. وبان�سمامهم 
اإىل جمموعة وا�سعة من رواد 

االأعمال املوؤثرين الذين ي�ساهمون 
يف اإحداث تغيريات جذرية يف 

اأ�سار تقرير “واقع االقت�ساد 
االإ�سالمي” ال�سادر موؤخرًا من 

مركز دبي لتطوير االقت�ساد 
االإ�سالمي بالتعاون مع توم�سون 

رويرتز ودينار �ستاندرد اإىل 
اإنفاق امل�ستهلكني  و�سول حجم 

اإىل 2.1 مليار دوالر اأمريكي يف 
2016 وي�سمل االأغذية  العام 

واالأدوية احلالل واالأزياء 
العائلية  وال�سياحة  والتجميل 

واالإعالم والرتفيه، اإ�سافة اإىل 
و�سول اال�ستثمار يف االأ�سول 

ذات االأثر العاملي اإىل مليار دوالر 
اأمريكي عامليًا يف العام 2016، 

مع %48 منها لل�سركات يف 
مراحلها االأولية واملدفوعة 

بالفر�س يف التوجهات ال�سحية 
االجتماعي  والتمويل  العاملية 

والتجميل. واالأزياء 

إنديفور اإلمارات تضم 
 AWOK و Careem شركات

و Cognitev إلى شبكتها
اقت�سادات ال�سرق االأو�سط، 

تاأتي االختيارات االأخرية ملوؤ�س�سة 
“اإنديفور االإمارات” لتزيد من 
اأع�ساء �سبكتها اإىل 32 رائدًا 
لالأعمال من 22 دولة، ولتوؤكد 

على مكانة دبي كواحدة من اأ�سرع 
املدن منوًا مبنظومة متكاملة 

لريادة االأعمال يف العامل. 
وانعقدت جلنة االختيار الدولية 

بني 20 و 22 فرباير، لتتّوج 
عملية اختيار �سارمة متعددة 

اخلطوات من اأجل حتديد رواد 
االأعمال املبدعني والطموحني 

الذين يتمتعون باأف�سل االإمكانات 
لتنمية اأعمالهم. وباعتبارهم 

االآن من رّواد االأعمال حتت 
مظلة “اإنديفور”، �سيح�سل كل 

من اأولوغبك يولدا�سيف من 
AWOK، وعبد اهلل اإليا�س 
وماغنو�س اأول�سون ومودا�سري 

�سيخا من Careem، وم�سطفى 
حممود من Cognitev على 

فر�سة للنفاذ اإىل طيف �سامل من 
اخلدمات املخ�س�سة، مبا يف ذلك 

التوا�سل مع نخبة من املوّجهني 
و�سركاء االأعمال على ال�سعيدين 
املحلي والدويل، مل�ساعدتهم على 

حتديد احتياجاتهم 
الرئي�سية وجتاوز عقبات 

النمو.
وباختيارها ملجموعة 

اإ�سافية ت�سم 17 رائدًا 
لالأعمال من االأرجنتني، 
واالإكوادور، واإندوني�سيا، 

واالأردن، واإ�سبانيا، 

وجنوب اإفريقيا، وتون�س، وذلك 
عرب قطاعات التجزئة، والرعاية 

ال�سحية، والتقنيات اال�ستهالكية، 
والتقنيات املالية؛ تقّدم “اإنديفور” 

االآن دعمها اإىل 1,621 رائدًا 
لالأعمال من 1,014 �سركة يف 

30 �سوقًا للنمو حول العامل. 
وتن�سم ال�سركات التي مت 

اختيارها موؤخرًا حتت مظلة 
“اإنديفور االإمارات” اإىل جمموعة 

بارزة من رواد االأعمال.
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إنديفر األردن تسمي أهم 
خمسة رياديين من قبل لجنة 

االختيار الدولية األخيرة
أعلنت إنديفر األردن عن اختيار خمسة رياديين من 

ذوي التأثير العالي في لجنة االختيار الدولية السابعة 
والسبعين، أولى لجنات االختيار الدولية لهذا العام والتي 

عقدت في دبي.

تم االعالن عن اختيار الثالثي 
راما كيايل، وملياء الطباع، و�سلوى 

كتخدا من �سركة املفكرون ال�سغار 
التي تعمل على انتاج حمتوى 

تعليمي لتعليم االأطفال يف املدار�س 
واملنازل اللغة العربية وغر�س حب 

َغر وتعزيز  اللغة لديهم منذ ال�سِ
املوارد التعليمية الرقمية للمدار�س 

والطالب واملعلمني. 
ومت اختيار رامي ال�ساحب موؤ�س�س 

�سركة الهدف الدولية لال�سترياد 
وال�سناعة – اآر زي، �سركة اأردنية 

رائدة متخ�س�سة بت�سنيع املنتجات 
Dis�(  التي ت�ستخدم ملرة واحدة
posable(، اإ�سافة اإىل حنان 
خ�سر من �سركة هلو وورلد كيدز 

HelloWorldKids، التي ت�سعى 
اإىل متكني املدار�س ووزارات التعليم 

على ادراج علوم الربجمة، الذكاء 
االإ�سطناعي والتفكري النقدي وحل 

امل�ساكل كمادة اأ�سا�سية جديدة 
على االأنظمة التعليمية املعمول بها 
للمرحلة االأ�سا�سية ب�سهولة و�سرعة 

ومهنية عالية. 
وجاء اختيار الرياديني كح�سيلة 

لنتائج جلنة االختيار الدولية ال�سابعة 
وال�سبعني الإنديفر، حيث مت االإعالن 
عن ان�سمام 22 ريادي ميثلون 14 

�سركة من 8 دول ومنها �سركة كرمي 
الرائدة يف جمال تكنولوجيا النقل 
الرّبي. وبذلك تدعم �سبكة اإنديفر 

العاملية االآن 1621 ريادي وريادية 
اأعمال يقودون 1014 �سركة من 30 

دولة حول العامل.
واأ�ساد رامي ال�ساحب مب�سرية 

اختيار الرياديني لالن�سمام اإىل 
اإنديفر متوجة بلجنة االختيار 

الدولية وطبيعة االأفراد الذين مت 
االلتقاء بهم والتغذية الراجعة التي 
تلقاها م�سريًا اإىل روح العطاء التي 

يتميز بها اأع�ساء ال�سبكة واالآفاق 
والفر�س التي �ستفتحها مما 

�سي�ساهم يف م�سرية منو ال�سركة. 
وحول اختيارههم لالن�سمام اإىل 
ال�سبكة، علقت راما كيايل “كانت 

جتربة متميزة. وعدا عن اأنها اأكدت 

اال�سرتاتيجيات التي نتبعها يف 
ال�سركة، اإال اأنها لعبت دورا اأ�سا�سيا 

يف تو�سيع مدارك تفكرينا.”
جلنة االختيار الدولية هي اآخر 

مراحل م�سرية االختيار التي مير 
بها رياديو االأعمال، حيث يقوم 

الرياديون بعر�س �سركاتهم على 
قادة اأعمال وم�ستثمرين عامليني 

من �سبكة اإنديفر، وعند االجماع 
على القرار باملوافقة ي�سمى املر�سح 

ر�سميًا بريادي اإنديفر. 
قالت حنان خ�سر “ان�سمامي اىل 

�سبكة انديفر العاملية هو حدث هام 
بالن�سبة ل�سركتي هلو وورلد كيدز 

ويعد خطوة �ست�ساعدنا حتمًا لتو�سعة 
ن�ساطاتنا والو�سول اىل اأ�سواق 

جديدة وعاملية”.
واأ�سافت رمي ق�سو�س، املدير 

التنفيذي الإنديفر االأردن “ن�سعر 
بفخر �سديد بان�سمام خم�سة 

رياديني متميزين اإىل �سبكتنا، 
فهم لديهم القدرة والكفاءة للنمو 

ب�سركاتهم اإىل م�ستويات عليا. 
و�سنعمل جنبا اإىل جنب معهم 

للم�ساهمة يف تغذية االبتكار يف 
م�سرية منوهم اإقليميًا وعامليًا.”
حال ان�سمامهم ل�سبكة اإنديفر، 

يحظى الرياديون بعدد من 
اخلدمات واالدوات والربامج 

املتخ�س�سة واملميزة. حيث ت�سهل 
اإنديفر دخولهم اىل اال�سواق 

العاملية باال�سافة اىل تعزيز فر�س 
ح�سولهم على التمويل واال�ستثمار 
واأبرز الكفاءات الب�سرية الالزمة 
لنمو �سركاتهم  وم�ساعفة اأثرهم 

على بيئة االعمال.

إنديفور االردن تختار خمسة رياديين من ذوي التأثير العالي
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االأمان هي ال�سغل ال�ساغل الأي 
عميل، وبالتايل نهتم دائًما باتخاذ 

كافة االإجراءات االحرتازية قبل 
التعامل مع اأي جلي�سة اأطفال، 

ومع الوقت نالحظ  تقل�س كثافة 
ا�ستف�سارات العمالء املتعلقة 

بعوامل االأمان، الأن معظم الطلبات 
لدينا م�سدرها الرت�سيحات بني 

اأفراد املجتمع الواحد، وهو ما 
يعترب موؤ�سًرا اأننا اأثبتنا جدارتنا 

بثقة عمالئنا”.
وكما اهتم القائمون على 

“�سيتيو” بتوفري عن�سر االأمان 
بالنقطة ذاتها  للعمالء، اهتموا 
ا، حيث  اأي�سً ل�سالح اجللي�سات 

يقول ال�سواديف: “ نهتم بخلق 
جمتمع اآمن من االآباء للحفاظ 

على �سالمة اجللي�سات عن طريق 
اإعطاء كود تو�سية لالآباء املوثوق 

بهم فح�سب”.
انت�سار  املوؤ�س�سان على  يعتمد 

ال�سمعة احل�سنة لزيادة كًل 
من مقدمي اخلدمة والعمالء 
ا. كما ويجري ال�سواديف  اأي�سً

“في�سبوك”  اإعالنات مدفوعة على 
ال�ستقطاب كِل من العمالء 
واجللي�سات على حد �سواء، 
التوا�سل  من�سة  باعتبارها 

االجتماعي االأكرث انت�ساًرا يف 
م�سر.

يف هذا االإطار، حتوي م�سر 17 
مليون م�ستخدم لـ”في�سبوك”، 

وهو ما ميثل حوايل %49 من 
م�ستخدمي االنرتنت يف م�سر، 
مما ي�سعها على �سدارة الدول 

العربية يف هذا ال�سدد.
“ترتاوح مدة عمل جلي�سة االأطفال 
يف “�سيتيو” من �ساعتني حتى يوًما 

كاماًل، متى احتاجوا اإىل ذلك، 
فاخلدمة متوفرة ح�سب الطلب، 

وقتما احتاج االآباء لتوفريها، 
كما ونعمل االآن على توفري 

خدمات اإ�سافية كجلي�سات ذوي 

االحتياجات اخلا�سة اأو جلي�سات 
ميكنهّن املبيت مع االأبناء، اإذا ما 

اقت�ست ظروف االآباء”، ي�سرح 
ال�سواديف.

واأثناء فرتة املجال�سة، تقوم جلي�سات 
االأطفال برواية الق�س�س لالأطفال، 

اأو م�ساركتهم يف اأي اأن�سطة متاحة 
باملنزل، ح�سب توجيهات االأم، اأما 

يف حالة اأن يكون الطفل ر�سيًعا، 
“فلدينا فتيات متخ�س�سات فقط 

ع وحديثي  يف التعامل مع الر�سّ
الوالدة”، يوؤكد ال�سواديف.

تخدم “�سيتيو” حمافظة القاهرة 
فقط حتى االآن، وتاأتي اأكرث الطلبات 

من االأحياء ال�سكنية الراقية مثل 
ال�سيخ زايد واأكتوبر والقاهرة 

اجلديدة والتجمع اخلام�س، ولكننا 
ا اإىل مناطق  نقدم خدماتنا اأي�سً

العجوزة والزمالك وم�سر اجلديدة 
ومدينة ن�سر.

ونظًرا الأن م�سر حتوي حوايل 26 
مليون م�ستخدم للهواتف الذكية، 

%10 منهم من م�ستخدمي 
منتجات اآبل؛ يعتزم املوؤ�س�سان 

اإطالق ن�سخة على iOS قريًبا، 
“لوجود �سريحة كبرية من عمالء 

“�سيتيو” املحتملني بني م�ستخدمي 
االآيفون”، يو�سح ال�سواديف.

نموذج عمل واضح..
در�س ال�سواديف اإدارة االأعمال يف 

م�سر وعمل يف جمال الت�سويق 
وتطوير االأعمال. كما اأنه مدرب 

معتمد يف الرتبية االإيجابية 
 Positive لالآباء من موؤ�س�سة

 discipline Association
يف كاليفورنيا. وهو اأول �ساب 
يح�سل على هذه ال�سهادة يف 

م�سر. “اأهتم جًدا بدمج حلول 
الت�سويق والتكنولوجيا مع الرعاية 
باالأطفال واأ�س�س الرتبية ال�سليمة، 

وهو ما يدعمني فيه خربتي العملية 
ودرا�ستي مًعا”. 

لعل درا�سة ال�سواديف هي ما 
�ساعدته على بناء منوذج عمل 
وا�سح لـ “�سيتيو” القائم على 

ر�سوم يدفعها االآباء ح�سب املدة 
وعدد االأطفال. 

تبداأ هذه الر�سوم من 120 جنيه 
)حوايل 7 دوالرات( عن الطفل 

الواحد ملدة �ساعتني، ثم 30 
جنيه عن كل �ساعة اإ�سافية. اأما 

اإذا كانت اخلدمة مطلوبة لطفلني 
فتكون مقابل 150 جنيه لل�ساعتني 

باالإ�سافة اإىل 50 جنيه عن كل 
�ساعة اإ�سافية. ويف حالة طلب 

اخلدمة لـ3 اأطفال، تكون مقابل 
170 جنيه عن اأول �ساعتني، ثم 
70 جنيه عن كل �ساعة اإ�سافية.

كيف يعمل “سيتيو”
يعمل التطبيق بطريقتني، االأوىل 

هي الطلب الفوري، اأو حجز موعد 
م�سبق خالل اأ�سبوع قادم وذلك 
من خالل التطبيق. كما وميكن 

ا اأن يت�سفحوا التطبيق  لالأهل اأي�سً
الختيار اجللي�سة وحجز موعد معها 

خالل �سهر.
وال يزال “�سيتيو” يواجه العديد 

من التحديات، ومنها نظرة 
والتي  املجتمع لوظيفة اجللي�سة، 

يعمل التطبيق حالًيا على تغيريها 
ب�سكل كامل من خالل ور�س عمل 
لتاأهيل جل�ساء/ وتدريبات مكثفة 
ب�سكل  للعمل  االأطفال،  جلي�سات 
ا من اخلالل  مهني كامل واأي�سً

التطبيق وحتديثاته  تطوير 
املرتقبة.
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“ٍسيتيو”: جليسات أطفال 
حسب الطلب في مصر

فى عالم يتغير بوتيرة سريعة، تكنولوچيا جديدة يتم إطالقها لتجعل حياة الناس أسهل 
وأقل تعًبا، قررت شركة “ذي أبليكشن الب” The application Lab المصرية أن تجعل 
حياة اآلباء المصريين المشغولين أسهل، بإطالق تطبيق على متجر “جوجل” يساعدهم 

في العثور على أقرب جليسة أطفال متى احتاجوا إلى ذلك.

أطلق عا�سم ال�سواديف 
و�سريكه تطبيق “�سيتيو” يف 

�سبتمرب املا�سي، بعد اأربعة اأ�سهر 
مم  من التح�سريات. وقد �سُ

ا لي�ساعد الإ�سفاء  التطبيق خ�سي�سً
املوثوقية على خدمات جلي�سات 

االأطفال. 
ي�سار اإىل اأن “�سيتيو” يتيح خدمة 
طلب جلي�س اأطفال، “اإال اأن جميع 

الطلبات تاأتي للفتيات، ومن ثم 
ن�ستعني بال�سباب يف الفاعليات 

التي ن�سارك بها بهدف الرتويج 
للم�سروع، وحتى االآن ان�سم 

للخدمة 26 فتاة و8 �سباب”، 
يو�سح ال�سواديف، يف حواره 

النرتبرنور العربية.
وقد �سارك “�سيتيو” كال�سريك 

الرئي�س لرعاية االأطفال يف 

اأحد اأكرب املعار�س االحتفالية 
 Your“ املخ�س�سة لالأ�سرة

Child Expo” وجال�سوا جميع 
اطفال احلا�سرين طوال ثالثة 

اأيام املعر�س، وقد كانت جميع اآراء 
احلا�سرين اإيجابية عن اخلدمة 

املقدمة من �سيتيو.
كما اأن �سيتيو هو ال�سريك الرئي�س 
ا لرعاية االأطفال فى برنامج  اأي�سً

 Rahet Baly Mama“
Transformation” املنظم 

من مبادرة “راحلي بايل” املعنية 
 Be Fit باالأمهات، وموقع

ا.  لالأمهات اأي�سً

ماذا يقدم ٍ”سيتيو” 
لآلباء؟

واأهم ما مييز خدمة “�سيتيو” اأن 
جميع اجللي�سات �سغوفات برعاية 

االأطفال والرتبية. “جميع جلي�سات 
االأطفال يف “�سيتيو” حا�سالت 

على موؤهل عايل اأو طالبات 
بجامعات دولية مرموقة، ونقوم 

بتدريبهن وطلب كافة امل�ستندات 
القانونية الالزمة للتحقق من 

اأمانتهّن وهوياتهّن، لتاأمني العميل 
واأبنائه، وبذلك فاجللي�سات جميًعا 

موؤهالت للتعامل مع االأطفال”، 
يقول ال�سواديف.

يتابع ال�سواديف: “تعترب م�ساألة 
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توفر الوقت واملوارد، بتقدمي 
اإعادة ت�سكيل موثق لت�سميم 
مق�سورات الطائرات، مما 

يخدم جمال الطريان واملالحة 
اجلوية يف تون�س. 

 
GST: نظام اإدارة متطور 	 

على املحمول، ي�سمح لل�سركات 
التي تعمل يف جمال ال�سناعات 

الزراعية الغذائية، مب�ساركة 
معلوماتهم مع مندوبي 
مبيعاتهم من اأي مكان.

Naviacom: �سركة تعمل 	 
على توفري مزّودات ات�سال 

من اآلة الآلة، حيث تقدم حلول 
برجمية يف قطاعّي ال�سيارات 

وتكنولوجيا االت�ساالت.
Vynd: من�سة اجتماعية 	 

خا�سة باملطاعم، تدعم 
اأ�سحابها يف جذب اأكرب عدد 

ممكن من العمالء اجلدد، 
والتوا�سل معهم ب�سكل اأف�سل.  

Wattnow�سركة تركز 	 
على توعية اأ�سحاب ال�سركات 

واملنازل ب�سرورة تر�سيد 
ا�ستهالكهم من الطاقة 

الكهربائية، باإتاحة اإمكانية 
التفاعل مع بيانات ا�ستهالك 

الكهرباء.
حت�سل كل �سركة نا�سئة متخّرجة من 
برنامج م�سّرعة اأعمال “فالت6البز” 

تحصل كل شركة ناشئة متخّرجة من برنامج 
مسّرعة أعمال “فالت6البز” على أكثر من ٣٠٠ ألف 

دوالر في صورة امتيازات ومنافع من شركاء 
محليين وإقليمين ودوليين. كما تقدم للشركات 

المساعدة القانونية في تأسيس الشركة

على اأكرث من ٣٠٠ األف دوالر يف 
�سورة امتيازات ومنافع من �سركاء 

حمليني واإقليمني ودوليني. كما تقدم 
لل�سركات امل�ساعدة القانونية يف 

تاأ�سي�س ال�سركة، مع �سمان وجود 
حمامني حمليني لتقدمي اال�ست�سارات 
القانونية الالزمة يف مرحلة التاأ�سي�س 

والت�سغيل.
كما وحتظى كل �سركة بتمويل تاأ�سي�س 
يرتاوح بني ٨٠ األف اإىل ١٠٠ األف 

دينار تون�سي نقًدا )33 42� األف 
دوالر(، مقابل ١٠�١٥٪ من اأ�سهم 

ال�سركة.
ا توفر “فالت6البز” برامج  اأي�سً

اإر�ساد متخ�س�سة ح�سب احتياجات 
كل �سركة، على مدار 14 اأ�سبوًعا.

عن “فالت6البز” 
تونس..

هذا ويعترب برنامج “فالت6البز” 
يف تون�س، هو اخلام�س يف ال�سبكة 
االإقليمية لربامج “فالت6البز”، 
وي�سري على نف�س خطى الربامج 

ت�سّريع االأعمال، ومبالغ متويلية يف 
مرحلة التاأ�سي�س، وم�ساحات عمل 

م�سرتكة.
هذا وت�ستعد “فالت6البز”، التي 

انطلقت يف تون�س يف يونيو عام 
 Le15، 2016 بال�سراكة مع
Meninx القاب�سة، و�سندوق 

امل�ساريع االأمريكية التون�سية، والبنك 
 ،”BIAT“ الدويل العربي التون�سي

ال�ستثمار ما ي�سل اإجماليه اإىل حوايل 
8 ماليني دوالر، على مدار ال�سنوات 

اخلم�س املقبلة، بواقع 50 �سركة 
نا�سئة �سنوًيا.

الشركات الست 
المتخرجة

Dabchy: �سوق اإلكرتوين 	 
للمالب�س امل�ستعملة.

Echo: �سركة تعمل على 	 
رقمنة وتب�سيط ت�سميم 

مق�سورات الطائرات، حيث 

ال�سابقة، حيث يدعم وي�ستثمر يف 
ال�سركات النا�سئة لرّواد االأعمال 
ال�سغوفني يف عملهم، واأ�سحاب 

االأفكار املتطورة واملميزة.
يدعم برنامج ت�سريع االأعمال، الذي 

ميتد على مدار 6 اأ�سهر، االأفكار 
وال�سركات النا�سئة التي تعمل يف 
ال�سناعات القائمة على االبتكار 

واملعرفة، مبا يف ذلك التعليم، 
والطاقة، والنقل، واخلدمات املالية، 

وتكنولوجيا املعلومات، وجمال 
االت�ساالت، واالإلكرتونيات، وحلول 

الت�سنيع وجمال التكنولوجيا 
النظيفة.

وعن خطط فرع امل�سرعة اجلديد 
حالًيا، �سرح عمر بدر النرتبرنور 

العربية قائاًل: “ي�ستعد فريق العمل 
االآن خلو�س م�سرية يف �سوارع مدن 
�سفاق�س، و�سو�سة، ونابل، وتون�س، 
للرتويج خلدمات “فالت6البز”، 

وجلذب رواد االأعمال وتوعيتهم 
مبزايا االن�سمام مل�سرعة 

االأعمال”.

تحصل كل شركة ناشئة متخّرجة من برنامج مسّرعة أعمال “فالت6البز” على أكثر من ٣٠٠ ألف دوالر
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شارك يف دورة �ستاء 
2018 جمموعة متنوعة من 

ال�سركات، التي قدمت منتجات تقنية 
مبتكرة يف قطاعات خمتلفة، �سملت 
التجارة االإلكرتونية، واإدارة املبيعات 
الرقمية، والنقل، والغذاء، والطاقة.

�سهد يوم العرو�س اأكرب جتمع 
للم�ستثمرين املحليني واالأجانب 

من املهتمني مبجال التكنولوجيا. 
 AfricInvest، UGFS، اأبرزهم

Malaz Capital ال�سعودية، 
 Evolia Capital Holding،
 Carthage.و ،Diva Sicar

Business Angels
هذا باالإ�سافة اإىل ح�سور جمموعة 
من كبار اأع�ساء املوؤ�س�سات البنكية 

يف العامل، مثل البنك العربي 
الدويل التون�سي، اإىل جانب 

العديد من االأع�ساء الرئي�سيني يف 
موؤ�س�سات التمويل االإمنائي االأجنبية 

“DFIs”، مثل موؤ�س�سة التمويل 
العاملية “IFC”، امل�سرف االأفريقي 

للتنمية، البنك الدويل، البنك 
االأوروبي لال�ستثمار “EIB”، بنك 
Proparco الفرن�سي، جمموعة 

CDC الربيطانية، ال�سندوق 
 ،”DGGF“  الهولندي للنمو اجليد

وامل�سرف االأوروبي لالإن�ساء 
.”EBRD”والتعمري

اأقيمت الدورة التون�سية االأوىل 

لـ “فالت6البز” بال�سراكة مع 
موؤ�س�سات ا�ستثمارية كربى مثل 

“Meninx“، ”TAEF” ، والبنك 
.”BIAT“ الدويل العربي التون�سي

ويف ت�سريٍح اإعالمي له، يقول مهدي 
تامرزي�ست، الرئي�س التنفيذي 

ل�سركة “Meninx” القاب�سة: 
“تركيزنا على جمال ريادة االأعمال 

 Le“ هو جزء ال يتجزاأ من مبادرتنا
15”، وبرنامج ت�سريع االأعمال 

“فالت6البز”، �سيفتح اآفاقا جديدة 
يف جمال ريادة االأعمال، للعديد من 
ال�سركات النا�سئة، فنحن على يقني 

باأن رواد االأعمال �سيلعبون دوًرا هاًما 
يف بناء م�ستقبل تون�س، من خالل 

طاقاتهم املتجددة، اإبداعاتهم، 
وتفانيهم يف العمل”.

وتعترب “ Le15” مبادرة متكاملة 
تدعم رّواد االأعمال التون�سيني، 

مب�ساحة ثقافية وجمتمعية تعزز 
لديهم االإلهام، كما تقدم برامج 

“فالت6البز” تونس تخّرج في 
أول دفعاتها 6 شركات ناشئة

أعلنت “فالت6البز” ُمسّرعة األعمال الرائدة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا عن تخّرج 6 شركات ناشئة من برنامجها، وذلك 

خالل أول دورة تسريع أعمال لها في تونس. 

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

خاص entrepreneralarabeya - حسن عبد الرحمن
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انتاج 
ُتطلق 

مبادرة رّواد 
المحتوى 

الرقمي

أطلقت جمعية �سركات 
تقنية املعلومات واالت�ساالت 

“انتاج” مبادرة رّواد املحتوى 
الرقمي حتت رعاية �ساحبة ال�سمو 
امللكي االأمرية �سمية بنت احل�سن، 
بهدف تعزيز واقع املحتوى العربي 

يف جمال االقت�ساد الرقمي. 
�سملت املبادرة ال�سفوف الثانوية 

االأوىل، وقال رئي�س هيئة املديرين 
يف جمعية “انتاج” الدكتور ب�سار 

حوامدة، ان املبادرة تعترب اخلطوة 
االأوىل احلقيقية لن�ساأة جيل قادر 
على كتابة املحتوى الرقمي باللغة 

العربية مبا يتوائم مع الثورة 
املعلوماتية التي ي�سهدها العامل.

واأ�سار الدكتور حوامدة خالل 
املوؤمتر ال�سحايف الذي عقدته 
“انتاج” موؤخرًا وبح�سور وزير 

الرتبية والتعليم االأردين الدكتور 
عمر الرزاز ووزير االت�ساالت 

وتكنولوجيا املعلومات جمد �سويكة، 
ان طلبة املدار�س لي�سوا بحاجة 

للتعليم املنهجي االأكادميي فقط، 
ولكن بحاجة اأي�سًا الإطالق العنان 
لهم لكتابة املحتوى الذي يتنا�سب 
وطموحهم مبا يخدم التحول اإىل 

االقت�ساد الرقمي ومفاهيمه وكمعزز 

اأي�سا لزيادة املحتوى العربي على 
ال�سبكة املعلوماتية باعتبار اأن هناك 
حوايل ال 400 مليون متحدث للغة 

العربية وكونها خام�س اللغات املحكية 
انت�سارا يف العامل.

 وت�سعى املبادرة، لتحفيز الطلبة 
لالطالع على التطورات املت�سارعة 

يف جمال االت�ساالت وتكنولوجيا 
املعلومات واأثرها على منو 

االقت�ساد الرقمي، جنبا اىل جنب 
مع اإبراز مواهب الطلبة يف جمال 
كتابة املحتوى التقني العربي حول 

كل ما يتعلق باالقت�ساد الرقمي من 
خالل م�سابقة تبداأ فعالياتها خالل 

تسعى المبادرة، 
لتحفيز الطلبة 

لالطالع على 
التطورات المتسارعة 
في مجال االتصاالت 

وتكنولوجيا 
المعلومات وأثرها 
على نمو االقتصاد 

الرقمي

ال�سهر اجلاري، وتتكون من ثالث 
مراحل يتوج يف نهايتها االأوائل 

الثالث على م�ستوى اململكة قبل 
نهاية العام الدرا�سي احلايل.

وقال وزير الرتبية والتعليم الدكتور 
عمر الرزاز، ان هذه املبادرة 

ونتائجها �سيكون فيها ا�ستفادة 
للطلبة، ال�سيما انها تركز على 

التكنولوجيا واللغة العربية.
واأكد الرزاز، ان وزارة الرتبية 

مهياأة للم�سي يف تنفيذ مثل هذه 
املبادرات، ال�سيما مع توفر البنية 

التحتية بعد االنتهاء من عملية 
الربط التقني.

وا�سار اىل دعم الوزارة للمبادرة 
وحماورها، وتقدمي الت�سهيالت 

املطلوبة لل�سركاء املعنني، والعمل 
على اجناح املبادرة وحت�سني البيئة 
الت�سريعية التي ت�سجع على اجناح 

مثل هذه املبادرات.
وقال اإن اإطالق هذه املبادرة ياأتي 

من�سجما مع االهداف الرئي�سية 
ملبادرة ريت�س 2025 التي ت�سجع 

على اثراء املحتوى الرقمي، والذي 
من �ساأنه امل�ساهمة يف زيادة 

قدرة اجليل القادم على مواكبة 
التطورات احلا�سلة يف قطاع 

االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات 
و�ستجعله موؤهاَل للحفاظ على 

مكانة االأردن يف �سناعة املحتوى 
العربي، وحتفيز الطلبة يف االطالع 

على التطورات املت�سارعة وابراز 
مواهبهم يف جمال كتابة املحتوى 

العربي.
واكد على اهمية مبادرة رواد 

املحتوى الرقمي واأثرها يف �سناعة 
املحتوى الرقمي العربي مع تزايد 

ا�ستخدام االنرتنت كو�سيلة للح�سول 
على املعلومات يف حياتنا اليومية، 
م�سرية اىل اإثر مثل هذه املبادرة 

يف امل�ساهمة بزيادة املحتوى 
العربي على �سبكة   االنرتنت لتبقى 

لغتنا العربية لغة حية يف الف�ساء 
ال�سيرباين اإ�سافة اىل دورها يف 

تفعيل دور االأردن يف امل�ساهمة 
ب�سناعة املحتوى الرقمي العاملي.

وقال اإن املبادرة تن�سجم مع 
م�سروع االإنرتنت للجميع الذي 

اأطلقته وزارة الرتبية بال�سراكة 
مع املنتدى االقت�سادي العالمي

WEF ، وكان اأحد حماوره 
الرئي�سية ت�سجيع مبادرات املحتوى 
الرقمي العربي لزيادته والت�سجيع 

على انت�ساره.

اطالق مبادرة رواد المحتوى الرقمي 
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يف عام 2016، واجهت 
كاتبة م�سرية �سابة �سعوبات يف 
اإ�سدار اأوىل رواياتها؛ فلم جتد 

امل�ساعدة التي كانت حتتاجها 
ككاتبة حديثة عهد باملجال 

ال تزال ت�سق طريقها لت�سدر 
اأول عمل اأدبي. مل جتد هدى 
اأنور نا�سرا اأو مطبعة لطباعة 

“الُكتاب  روايتها ب�سهولة. تقول: 
ال�سباب ال يجدون من يدعمهم. 
املتاح فقط هو ور�س كتابة يتعلم 

الكتابة”. تقنيات  امل�ساركون فيها 
تذكر هدى ح�سورها الإحدى ور�س 

الكتابة التي كانت ت�سكو فيها اإحدى 
امل�ساركات من اأنها ال ت�ستطيع 

االإقدام على الكتابة. اأخذت 
الفتاة تكرر هذه اجلملة مرارا 

طوال الور�سة املخ�س�سة لتقنيات 
الكتابة وبالتايل مل ت�ستفد فعليا من 
الور�سة. تقول هدى: “يجب اأن نفك 

القيود اأوال التي تعيق الكتابة ثم 
نعطي التقنيات”.

من هنا، قررت هدى 
اإطالق املعتكف الكتابي يف 

مطلع 2017 والذي يختلف عن 
الور�س الكتابية املعتادة يف ال�سكل 

واملحتوى؛ فمن ناحية ال�سكل، يتيح 
املعتكف الأع�سائه فر�سة االنف�سال 

عن احلياة الروتينية ملدة ثالثة 
اأيام ينفتحون فيها على عامل 

اآخر الكت�ساف �سغفهم احلقيقي 

وي�سقلون موهبتهم التي عفا عليها 
الزمن. اأما من ناحية املحتوى، فال 
يركز املعتكف على مهارات الكتابة 

بقدر ما يركز على حتدياتها 
املختلفة وال�ُسدة الكتابية التي 

يواجهها كل كاتب لكي يفكها ويبداأ 
االنطالقة احلقيقية.

اكتشاف الشغف
عا�ست هدى نف�سها هذه ال�ُسدة 

الكتابية على مدار 16 عاما 
ان�سغلت فيها بالعمل، وذلك بعد 
اأن كانت تكتب يف فرتة درا�ستها 

اجلامعية ق�س�سا ق�سرية ح�سلت 
بها على بع�س اجلوائز، فالكتابة 

على اأية حال ال ت�سمن دخال 
جيدا ل�ساحبها يكفي احتياجاته 

املعي�سية.
لكن منذ �سنتني تقريبا، �ساركت 

يف ور�سة عن كيفية اكت�ساف 

ال�سغف الداخلي وحتويله لعمل 
مربح فعادت بها للكتابة جمددا 

لت�ستقيل من عملها التقليدي 
وتعكف على الكتابة االأدبية ودعم 

الكتاب ال�سباب لي�سبح هذا عملها 
اجلديد.

تتابع هدى: “�سغفي هو الكتابة 
وم�ساعدة النا�س واملعتكف الكتابي 
هو ثمرة هذا ال�سغف فقررت دعم 

الكتاب يف حماولة الإثراء احلياة 
االأدبية و�سناعة جيل من االأدباء 

ال يهتمون فقط باأمور الن�سر وروؤية 
اأ�سمائهم يف ال�سوق لكن يهتمون 
اأي�سا بتطوير مهاراتهم الكتابية 

وتطوير االأدب نف�سه لي�س يف م�سر 
فقط بل اأي�سا يف العامل العربي”.

يبتعد املعتكف باأع�سائه ثالثة اأيام 
يف مكان طبيعي غري م�سطنع 

وبدائي متاح فيه املرافق. وي�سرتط 
باملكان اأال يتمتع بالرفاهية. 
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المعتكف الكتابي..
بيت صناعة األدباء العرب
قد تكون هذه المبادرة هي األولى أدبيا وعربيا التي تستهدف صناعة 
األديب ومشاركته رحلته بدءا من الفكرة واإللهام إلى النشر والتوزيع.

القاهرة: حنان سليمان
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تنوي هدى يجري العمل على تحويل المعتكف 
لكيان مؤسسي وإشهار مؤسسة للتنوير 

الثقافي وتنمية المجتمع خالل العام الجاري 
واالستفادة من الدعم المقدم عبر برامج 

المسئولية االجتماعية للشركات

بعد انتهاء االأيام الثالثة، جتتمع 
اأ�سرة املعتكف يف لقاءات دورية 

بر�سوم رمزية هدفها املتابعة 
لكتاباتهم وا�ستمرار التعلم.

املعيار االأهم للقبول باملعتكف هو 
ال�سغف الأنه يعني وجود املوهبة 

واال�ستعداد، كما تقول هدى، اأما 
القدرة االأدبية فهي قابلة للتطوير 

بالوقت واملجهود، لكن ال�سغف 
ال ميكن خلقه. ت�سري هدى اإىل 

اأهمية وجود املرونة الكافية لقبول 
التعديالت الأن الكتابة رحلة تعلم.

على �سعيد املناف�سة، هناك جهات 
التي تقدم بع�س الدعم الذي 

يقدمه املعتكف لكن ال يوجد كيان 
اأو منوذج يدعم رحلة الكتابة 

كاملة منذ الفكرة واالإلهام اإىل 
الن�سر والتوزيع. تقول هدى: 

“االجتاه كله اإىل ور�س الكتابة 
الأنها اأ�سهل واأرخ�س وبدون اإقامة 
 writing حتى املعتكفات الكتابية

retreat التي تقام يف اخلارج 
تقت�سر على من بداأ عمله االأدبي 
بالفعل لكن ال اأحد يهتم بالرحلة 

كلها”.

Club7
يف بداية 2018، ا�ستحدثت هدى 

 Club7 ”فكرة “نادي ال�سبعة
داخل اأ�سرة املعتكف ومدته �ستة 

اأ�سهر با�سرتاك خا�س ملتابعة 
مكثفة ودعم اأدبي ونف�سي وتعليم 

لتقنيات خا�سة ومتابعة الن�سر 
الأع�ساء النادي حتى اإ�سدار 

رواياتهم اخلا�سة. تقول هدى: 
“لدينا دورتي ن�سر يف ال�سنة االأوىل 

يف عيد الفطر والثانية يف معر�س 
القاهرة للكتاب ناأخذ يف النادي 

جمموعة لكل منهما ت�سم بني 
16�14 �سخ�سا بحيث ي�سدروا 

اأعمالهم يف املو�سمني”. تقوم هدى 
ومعها حممود فريد، اأول كاتب 

روائي باملعتكف �سدرت روايته 
ال�سيف املا�سي، باالإ�سراف على 
جمموعتي “نادي ال�سبعة”. تتابع 

هدى: “الهدف اأن يخو�س اأع�ساء 
النادي الرحلة االأدبية كاملة حتى 

�سدور رواياتهم ثم ي�سبحوا 
قادرين على قيادة املجموعات 
التالية يف رحلتها وهكذا يّولد 

النادي املزيد من الكتاب الروائيني 
القياديني”.

دخل املعتكف الكتابي يف �سراكات 
مع دور ن�سر ومع جهات معنية 

بتنمية املهارات اللغوية، كما يعمل 
على تن�سيط فكرة حتويل اأعمال 

روائية الأعمال درامية.
و�سهد معر�س القاهرة الدويل 

للكتاب الذي انتهى فرباير/�سباط 
اجلاري تواجدا للمعتكف الكتابي 

ب�ست اإ�سدارات اأقيمت لهم 
حفالت توقيع ومناق�سة تت�سدرهم 

جمموعة “املربوعة” الق�س�سية 
التي �سمت 33 كاتبا وكاتبة 

من اأبناء املعتكف، ثالث روايات 
وجمموعتني ق�س�سيتني اأخريني، 

وكلهم مت ن�سرهم عرب املعتكف 
و�سراكاته مع دور الن�سر.

وبعد خم�سة معتكفات كتابية يف م�سر 
اأقيمت على مدار عام كامل، ت�ستعد 

هدى الإطالقه عربيا يف 2018 بداية 
من االأردن. وتعلق: “هناك اأقالم 

عربية جيدة جدا واأبدى البع�س رغبة 
يف تواجدنا هناك. نتمنى ت�سدير 
منتجا فكريا م�سنوعا يف م�سر”. 

وتاأمل يف الذهاب اإىل لبنان وتون�س 
واملغرب كذلك.

ومن املنتظر اأن يقام معتكف 
كتابي لالأطفال بالتعاون مع اإحدى 

املدار�س الدولية يف م�سر الإثراء 
القراءة وتنمية القدرة على التعبري 

باللغة العربية ل�سقل مهاراتهم 
اللغوية التي يفتقدونها يف املدر�سة.

اأما عن التحديات التي تواجه 
املعتكف الكتابي، تقول موؤ�س�سته 

اإن االأماكن املنا�سبة للمعتكف قليلة 

وباهظة الثمن مبا يوؤدي الرتفاع 
ر�سوم اال�سرتاك باملعتكف بح�سب 

املكان الذي اأحيانا يكون قريبا من 
القاهرة اأو يف �سيناء اأو يف غريها 

من املدن امل�سرية، وبالتايل ال 
ي�ستطيع الكثريون امل�ساركة.

تتمنى هدى لو يجد املعتكف دعما 
من جهات يف الدولة اأو م�ستثمرين 

مهتمني بالثقافة واالأدب اأو 
موؤ�س�سات اأدبية لتخفيف العبء عن 

الكتاب ال�سباب وم�ساعدتهم يف 
رحلتهم االأدبية. لهذا ال�سبب ومع 

منو املعتكف، تنوي هدى حتويله 
لكيان موؤ�س�سي واإ�سهار موؤ�س�سة 
للتنوير الثقايف وتنمية املجتمع 

خالل العام اجلاري واال�ستفادة من 
الدعم املقدم عرب برامج امل�سئولية 

االجتماعية لل�سركات.
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هيثم عاصم 
أصغر مخترع في الذكاء 

االصطناعي

 اختارته جملة “فورب�س” 
�سهر يناير/كانون الثاين املا�سي 

�سمن قائمة “30 دون 30” يف 
اأوروبا لعام 2018 يف احتفالها 
الذي اأقيم يف لندن، وذلك بناء 

على معايري التكنولوجيا وبراءات 
االخرتاع واحللول التكنولوجية 

التي لها اأثر اجتماعي على حياة 
املواطنني والبالغ عددها خم�سة 

ابتكارات الفتة اخرتعها هيثم 

يف اأربع �سنوات وهو االآن “عامل 
 Chief Scientist ”رئي�سي

بال�سركة.
تخرج هيثم من هند�سة عني 

�سم�س ثم عمل يف م�سر لعام 
واحد ب�سركة “منتور جرافيك�س” 
متعددة اجلن�سيات قبل اأن يقدم 

على درا�سات عليا يف اخلارج 
رغبة يف مزيد من التعلم. اختار 

جامعة اأيرلندية كان لديها اتفاق 

تعاون مع �سركة IBM يف جمال 
تطبيقات احلياة احلقيقية، ويف 

اأثناء الدرا�سات العليا تلقى عر�سا 
للعمل بال�سركة فعمل فيها وبعد 

عامني رغب يف درا�سة الدكتوراه 
وعر�ست ال�سركة تغطية نفقات 

درا�سته مقابل ا�ستمراره يف العمل 
لديها. يعي�س هيثم مع زوجته يف 

دبلن، ريا�سي يلعب اال�سكوا�س 
وكرة القدم ويهوى القراءة.

يقول هيثم يف حوار خا�س 
لـ”انرتبرنور العربية” امتد حلوايل 

�ساعتني: “املدن الذكية جتذبني 
اأكرث من الذكاء اال�سطناعي واأقراأ 

فيها منذ �سبع �سنوات حتى بداأت 
العمل عليها يف منت�سف 2013. 

تهمني علوم املواطن واأن اأرى 
كيف نعي�س ب�سكل ذكي. وقد تظهر 

اإمكانيات كبرية يف هذا االإطار 
تفيد املجال�س املحلية”.

مسيرة مهنية حافلة بإنجازات وبراءات اختراع وحلول تكنولوجية متطورة على مدار سبع 
سنوات هي فترة عمل هيثم عاصم، 29 عامًا، بشركة IBM في إيرلندا حصل فيها على 

لقب “مخترع رئيسي” Master Inventor عام 2015، ليصبح أصغر من حاز اللقب في تاريخ 
الشركة بعد تسجيله لقرابة 40 براءة اختراع ودفع عجلة االبتكار فيها وإنجاز العديد من 

األبحاث وعمله مع المجالس المحلية على تطوير المدن الذكية.
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عروض
 حصرية في 

المعرض!

مركز أبوظبي الوطني للمعارض، اإلمارات العربية المتحدة

 17 - 19 أبريل 2018

وأكثرها  العقارية  المعارض  أضخم  أبوظبي،  سكيب  سيتي  معرض 
ملتقى  بأنه  المعرض  يتميز  أخرى.  مرًة  إليكم  يعود  بالعاصمة  تأثيًرا 
في  والمتخصصين  الحكوميين  والمسؤولين  والمطورين  للمستثمرين 
لالستثمار  فرص  على  للعثور  أفضل  مكاًنا  تجد  فلن  العقاري؛  المجال 
وشركاء جدد ألعمالك. في ظل استعراض المئات من مشاريع التطوير 
من أبوظبي والخارج، ُيعد سيتي سكيب أبوظبي دار االستثمار العقاري.

دار االستثمار العقاري

ســّجــل اآلن للــدخــول الــمجــانــي

www.cityscapeabudhabi.com

تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان,
ولــي عهــد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة

MIDDLE EAST

 الشريك اإلعالمي
 اإلقليمي

المنظمونالراعي البالتيني الشريك التلفزيوني
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بداأ هيثم عمله يف اأيرلندا مبجال 
الذكاء اال�سطناعي وتعلم االآلة 

من خالل تقنية نقل ال�سوت عرب 
بروتوكول االإنرتنت لتح�سني جودة 
ال�سوت املنقول، ثم انتقل ملجاله 
املف�سل وهو املدن الذكية فان�سم 
لفريق اآخر بال�سركة نف�سها، كما 

اأن درا�سته للدكتوراه كانت بنف�س 
املجال وهي عن ا�ستخراج اأمناط 
جديدة باملدن من �ساأنها حت�سني 
اإدارة املدن عرب املجال�س املحلية 
وتفيد املواطنني كذلك. يف هذا 
االإطار، تركز العمل على جمال 
احلركة والنقل والطاقة واإدارة 

املياه واآخر ما قدمه كان مفهوما 
جديدا عن الوظائف املوؤقتة للمدن.

وظائف مؤقتة للمدن
يقول هيثم: “هذه التكنولوجيا 

مفيدة جدا ملخططي املدن الذين 
يوظفون اأجزاء املدينة املختلفة 

بني مناطق �سكنية ومناطق ت�سوق 
واأخرى لالأعمال التجارية وهكذا. 

مع الوقت، ي�سبح لهذه املناطق 
وظائف خمتلفة عما خطط لها. ما 

فعلته اأنا هو حتليل كتابات النا�س 
على و�سائل التوا�سل االجتماعي 

الأتبني ماذا يفعلون يف هذه املناطق 
يف اأوقات خمتلفة من اليوم عن 

طريق خوارزميات ت�ستخرج 
وظائف املناطق وتغريها مع تغري 

ابتكر هيثم تكنولوجيا لتوقع مستوى الفيضان 
ودرجة تدفق التيار وارتفاع المياه عن طريق 

تركيب أجهزة استشعار على النهر. يقول هيثم: 
“لدينا توقعات بهذا الخصوص لكل يوم حتى 

عام 2080.

الوقت كل �ساعتني؛ فاملنطقة 
املعنية باالأعمال التجارية ال تكون 

كذلك �سوى يف �ساعات العمل فقط 
وقد تختلف وظيفتها يف امل�ساء 

مثال”.
تك�سف اخلوارزميات مواقع 

االأ�سخا�س اأ�سحاب الكتابات 
على و�سائل التوا�سل االجتماعي 
عن طريق �سبكات اجليل الثالث 

والرابع على هواتفهم املحمولة 
التي ي�ستخدموها لالت�سال 

باالإنرتنت. ومت الرتكيز باالأ�سا�س 
على موقعي “فور�سكوير” و”تويرت” 

اإىل جانب مواقع اأخرى. يعترب 
هيثم اأن التحدي الذي يواجه 

الذكاء اال�سطناعي عادة هو تنوع 
البيانات حتى ال تقت�سر على 
م�سدر واحد فقط ل�سمانات 

ال�سحة. ويو�سح: “حتققنا من 
�سحة ودقة هذه اخلوارزميات 

بالتطبيق على مدن نيويورك 
وباري�س ودبلن لكن االأمر 

يختلف من مدينة الأخرى فهذه 
التكنولوجيا قادرة على اإعطاء 

متثيل جيد ال�ستخدامات مناطق 
احل�سر عن مناطق الريف الأن من 

يرتادون املدن هم اأكرث ات�ساال 
باالإنرتنت وبالتايل هم م�سادر 

جيدة للبيانات. اأتوقع لو جربناها 
يف مدن عربية مثل القاهرة ودبي 

واأبو ظبي اأن توؤتي نتيجة جيدة 

لكنه ال يزال توقع نظري. وهناك 
رغبة يف التو�سع يف التجارب 

بال�سرق االأو�سط”.
عمليًا، ي�سرح هيثم كيف �ستغري 

هذه التكنولوجيا من �سكل 
حمالت الت�سويق اإذ �سيتزايد �سوق 

االإعالنات املحلية املعرو�سة يف 
منطقة ما وتتغري ح�سب الوقت 

ووظيفة هذا املكان ففي ال�سباح 
تتما�سى االإعالنات مع وظيفة 

الت�سوق التي تغلب على املنطقة، 
ويف امل�ساء تتغري لتنا�سب وظيفة 

الرتفيه يف املنطقة نف�سها. 
�ست�ساعد اأي�سا هذه التكنولوجيا 

اأ�سحاب امل�سروعات اجلديدة يف 
اختيار املنطقة االأن�سب للتواجد 

ح�سب الوظيفة الغالبة.
ي�سيف هيثم: “اأعمل حاليا اأي�سا 

على تقييم ممنهج ومنطقي 
لت�سعري العقارات بناء على 

ديناميكية موقعها وهو اأمر ميثل 
م�سكلة الأغلب املجال�س املحلية، 
فكلما زادت الديناميكية زادت 

القيمة”.

أنماط اجتماعية 
ديموغرافية

بخالف ظهور نقاط االهتمام على 
اخلريطة ومن ثم التعرف على 

طبيعة وت�سنيف هذه االأماكن اإن 
كانت تعليم اأو بيزن�س اأو مطاعم 

وهكذا، ميكن التعرف كذلك على 
اأمناط اجتماعية دميوغرافية 
والتو�سل الأمناط على م�ستوى 

الدولة باأكملها. يقول هيثم: “هذا 
النوع هو االأكرث تقدما اإذ ميكن 

التعرف على اأمناط م�سرتكة 
بني مدينة متقدمة واأخرى نامية 
ومراقبة ت�سابه الدول النامية مع 
الدول املتقدمة عن طريق معرفة 

املو�سوعات يتم احلديث فيها 
على و�سائل التوا�سل االجتماعي 
ومتى واأين. هذه املعلومات التي 

يتم جتميعها من مئات االآالف من 
االأ�سخا�س تخل�س اإىل نقاط معينة 

ميكن مراجعتها �سنويا ملراقبة 
تقدم هذه الدولة”.

ويو�سح العامل امل�سري اإن بلدا مثل 
�سنغافورة مل تتطور فجاأة �سيا�سيا 
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The Design Forum 2018 is an exciting platform to trigger design conversations, interact with industry leaders and 
network amongst peers. The forum will feature interactive panel discussions and presentations. Tapping into the 
region’s current trends, the forum will include industry experts with their opinions on the topics which matter today: 

To be a part of this exciting event, contact us on the details listed below

Biophilia in design 
The changing design phase of education institutions

3D printing & technology in design
The growing fit-out industry
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واقت�ساديا وتعليميا، لكن اإذا كنا 
ر�سدناها بهذا ال�سكل ف�سنجدها 
تبتعد عن جمموعة الدول النامية 

تدريجيا وبالتايل ميكن توقع حتولها 
لدولة متقدمة يف غ�سون �سنوات. 
ويتابع: “العديد من االأبحاث التي 

اأجريت يف املدن الذكية تر�سد 
حركة الفرد وبالتايل ميكن اقرتاح 

اأماكن اأخرى متوافقة مع تف�سيالته 
واختياراته الرتيادها، لكن اأنا اأر�سد 

الدولة نف�سها ككتلة واحدة واأقوم 
بتحليل حركة احل�سود ب�سكل جماعي 

دون التفات لكل �سخ�س على حدة. 
اأجريت التجربة على �سنغافورة ودول 

اأخرى للتحقق من النتائج وكانت 
ناجحة”. وما زالت جتارب التثبت 

جارية من هذه التكنولوجيا.

توقع تدفق الحشود 
واألسباب الدافعة

تقوم اخلوارزميات بر�سد اأي منط 
حركة غريب وغري طبيعي نتيجة 

مظاهرات اأو مباراة ريا�سية اأو 
�سوء االأحوال اجلوية مثال لت�سدر 

تنبيها بذلك وتاأتي بالتف�سري. يقول 
هيثم: “ال نقف على الر�سد فقط 

بل نهتم بال�سبب.. ملاذا حدث.. 
وجنيب على ال�سوؤال.. فما نوفره هو 
حل للتعلم العميق يجمع بياناته من 

م�سادر عديدة حول تغري اأمناط 

احلركة ودوافع ذلك. يجب اأن تبحث 
حلول املدن الذكية يف املنطق وراء 
االأ�سياء والظواهر وال تقت�سر على 

توقع ال�سلوكيات”. يعمل هيثم حاليا 
على تطوير التنبيهات املبكرة عند 
وقوع عمليات اإرهابية عرب التقاط 

اإ�سارات مبكرة اذا انت�سرت اجلموع 
وباتت احلركة كلها يف اجتاه معني. 
يو�سح: “هذه االإ�سارات لها عالقة 

بحركة ال�سيارات واالأفراد وهي اأكرث 
من جمرد ر�سد لو�سائل التوا�سل 

االجتماعي”.

الفيضانات
ملا كانت بع�س املدن االأيرلندية 

النائية تواجه في�سانات �سخمة، 
توقفت معها �سركات التاأمني عن 

تاأمني املنازل هناك مما ت�سبب يف 
خ�سارة فادحة للمواطنني، ابتكر هيثم 

تكنولوجيا لتوقع م�ستوى الفي�سان 
ودرجة تدفق التيار وارتفاع املياه عن 
طريق تركيب اأجهزة ا�ست�سعار على 
النهر. يقول هيثم: “لدينا توقعات 

بهذا اخل�سو�س لكل يوم حتى عام 
.”2080

أنظمة عمل مشغلي 
االتصاالت الهاتفية

ملا كانت �سركات االت�ساالت التقليدية 
تواجه تهديدا حقيقيا لنظام عوائدها 

واأرباحها نتيجة التطور التكنولوجي، 
تو�سل هيثم لتكنولوجيا ت�ستطيع 

توقع حجم ا�ستخدام ال�سبكة يف كل 
خلية باملدينة وبالتايل توفق ال�سركة 
نطاقاتها bandwidth بناء على 

اال�ستهالك.

أسباب تلوث الهواء
م�سروع اآخر بداأ فيه هيثم هو البحث 

يف املنطق وراء تلوث الهواء وهو 
ما يتم حاليا عن طريق اأجهزة 

ا�ست�سعار حملية تقوم بقيا�س 
العوادم لكنها مكلفة ال�سنع 

والرتكيب كذلك. كحل بديل، 
توجد اأجهزة ا�ست�سعار اأقل جودة 

�سغرية احلجم ميكن حملها يف اليد 
الواحدة لكن م�سكلتها اأنها تف�سد 

كل ثالثة اأ�سهر. يعمل هيثم حاليا 
على تطوير هذه االأجهزة بتكنولوجيا 

الذكاء اال�سطناعي بحيث ت�سح 
قراءاتها وتطول فرتة �سالحيتها.

مخاطر وتحديات
يرى هيثم اأن اخلطر الكبري هو يف 

ا�ستخدام الذكاء اال�سطناعي للتعرف 
على اأمناط االأفراد وهنا تظهر 

مع�سلة اخل�سو�سية وهي ما يحاول 
العامل حلها. ويقول: “هناك دائما 
خماطرة بني تطوير خوارزميات 

تفهم ب�سكل اأف�سل وبني اخل�سو�سية. 
التكنولوجيا جتعل االإن�سان قادر على 

اأخذ قرارات اأف�سل وال ت�ستبدله. 
اأغلب ال�سباب ال م�سكلة لديهم فيما 
يخ�س اخل�سو�سية وهذا ما راأيناه 

يف ا�ستطالعات اأجريناها يف اإيرلندا 
ونيويورك ولندن. رمبا تختلف النتيجة 

يف الدول العربية لكن اأهم �سيء هو 
الثقة يف مالك البيانات”.

وي�سيف: “الذكاء اال�سطناعي 
لي�س جمرد روبوتات واإمنا ي�ستخرج 

معنى من البيانات ال�سخمة واملفتوحة 
املتاحة ولهذا رقمنة البيانات �سلطة 
قوية واملدن تتناف�س فيما بينها الأنه 

كلما توفرت معلومات اأكرث عن 
مدينة ما كلما ا�ستطاع الباحثون 

ا�ستخدامها لالخرتاع والتطوير مبا 
يعود بالنفع على هذه املدينة اأي�سا، 

واخلوارزميات ت�سبح اأكرث ن�سجا مع 
الوقت حتى اأن االإن�سان نف�سه �سيكون 

جهاز ا�ست�سعار وهو مفهوم جديد”.
يختم هيثم حواره قائال: “اأمتنى 
ترك اأثر يف هذه احلياة واأن األهم 

ولو �سخ�سا واحدا. مهمتي اأن 
اأخلق التكنولوجيا وهي اأداة كغريها 

ميكن ا�ستخدامها ب�سكل �سيء اأو 
ب�سكل جيد. دوري اأن اأو�سح كيف 
ت�ستخدم هذه التكنولوجيا ب�سكل 

جيد يخدم املجتمع، لكن يف النهاية 
ي�سعب ال�سيطرة على االأمر. رمبا 

اأ�سل لنتائج معينة اأ�سك يف اإمكانية 
ا�ستخدامها ب�سكل �سيء فاأراعي ذلك 

وال اأن�سرها على نطاق وا�سع”.

يجب أن تبحث حلول المدن الذكية في المنطق 
وراء األشياء والظواهر وال تقتصر على توقع 
السلوكيات”. يعمل هيثم حاليا على تطوير 

التنبيهات المبكرة عند وقوع عمليات إرهابية عبر 
التقاط إشارات مبكرة اذا انتشرت الجموع وباتت 

الحركة كلها في اتجاه معين
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عندما تبداأ ال�سركات بتحقيق 
اأرباٍح حقيقة ومنٍو ثابت، ي�سبح 

من ال�سروري التو�سع نحو اأ�سواٍق 
جديدة للحفاظ على زخم منو 
االأعمال. ورغم ما حتمله هذه 

املرحلة من فر�س واآمال، اإال اأنها 
حافلة بالتحديات يف الوقت ذاته، 
بدءًا باحلواجز اللغوية والثقافية 

وو�سواًل اإىل املناف�سة املحلية 
و�سعوبة العثور على موظفني 

و�سركاء موثوقني. اإذًا، ما ال�سبيل 
اإىل التغلب على هذه التحديات 

وا�ستثمار الفر�س الواعدة لتحقيق 
النجاح املن�سود يف االأ�سواق 

الدولية؟

البحث والتطوير
من ال�سروري االإملام بعدة اأمور 

كالدرا�سة والبحث والتعلم لتخطي 
ال�سعوبات التي تعيق التو�سع اإىل 

 اأ�سواق جديدة.
فقد ي�ساعد اإجراء درا�سة �ساملة 

لل�سوق املن�سودة مبا يخ�س اللوائح 
التجارية والبيئة التناف�سية 

واجلمهور امل�ستهدف على اإر�ساء 
اأ�سا�س متني لل�سركة حتى قبل 

انطالق عملياتها. 
فعندما انطلقت هواوي يف عام 
1987، واجهت حتديات جمة 
باعتبارها �سركة نا�سئة. لكنها 

متكنت من تذليل جميع ال�سعاب 
وجتاوز العقبات لتنمو وتغدو 
اإمرباطورية عمالقة يف عامل 

التكنولوجيا. واإذ ر�سخت هواوي 
مكانتها كاأبرز عالمة للهواتف 
الذكية يف ال�سني، ت�سع اليوم 

ن�سب عينيها طرق االأ�سواق 
الدولية. ويف هذا االإطار، اأولت 
تركيزًا متناميًا ل�سوؤون البحث 
والتطوير خالل عامي 2002 

و2003 وعملت على اإعداد 
فريق متميز من اأ�سحاب املواهب 
والكفاءات خلو�س التحديات التي 
تنطوي عليها االأ�سواق اخلارجية. 

ويعود جناحنا الالفت يف جزٍء كبري 
منه اإىل البحث والتطوير.  لذلك 

ينبغي عدم اال�ستهانة بالدور املهم 
للبحث يف فهم ال�سوق وامل�ستهلكني 

بدقة واالرتقاء باملنتجات واخلدمات 
املبتكرة.

تطوير استراتيجية موائمة 
للسوق المحلية

اإن بلورة روؤية ا�سرتاتيجية منا�سبة 
حول املناف�سة املحلية يف ال�سوق 

املن�سودة تلعب دورًا اأ�سا�سيًا يف جناح 
خارطة الطريق.

ومن ال�سروري مواكبة التوجهات 
املحلية لكن دون اإغفال اأهمية متييز 

منتجاتك وخدماتك عن نظرياتها 
يف ال�سوق. وهنا تاأتي اأهمية اخلربة 

كبو�سلة حتقيق االأهداف، فعلى 
الرغم من االختالفات اجلغرافية 

التي قد توؤثر على تف�سيالت العمالء، 
تبقى احتياجاتهم مت�سابهة يف 

جوهرها على اختالف جن�سياتهم.

االستثمار في الشراكات 
الموثوقة

ال ميكن حتقيق النجاح يف االأ�سواق 
الدولية دون اإر�ساء �سراكات طويلة 
االأمد مع املوؤ�س�سات العاملة فيها، 

 وهواوي خري مثال على ذلك. 
فمنذ اأن دخلت �سوق ال�سرق االأو�سط 

واأفريقيا، وا�سلت اال�ستثمار يف 
�سراكات وثيقة مع هيئات حكومية 
رئي�سية يف خمتلف اأنحاء املنطقة 
لدعم الروؤية امل�سرتكة التي تتمثل 
باعتماد التكنولوجيا كاأداة حتفيز 

رئي�سية لر�سم مالمح امل�ستقبل. 

ويف االإمارات العربية املتحدة 
حتديدًا، اأر�ست هواوي �سراكة متينة 

مع املجل�س التنفيذي الإمارة دبي 
بهدف جت�سيد ثقافتها القائمة على 
االبتكار من خالل اإدراج خط دبي 

 �سمن هواتفها الذكية.
كما تعاونا مع موؤ�س�سة حكومة دبي 

الذكية لتوزيع موؤ�سر ال�سعادة يف 
مراكز اخلدمة التابعة له �سمن 
دبي واأبوظبي. ونعمل يف االآونة 

االأخرية مع دائرة ال�سياحة والت�سويق 
التجاري يف دبي لتوحيد اجلهود 

نحو اإذكاء الوعي بالثقافة والرتاث 
املحلي وتعزيز مكانة االإمارة كوجهة 

مف�سلة لدى ال�سياح من ال�سرق 
االأو�سط واأفريقيا وال�سني.

إعداد فريق ناجح
يتوقف النجاح يف جزٍء كبرٍي منه 
على توظيف الفريق املنا�سب، وال 
�سيما بالن�سبة لل�سركات النا�سئة 

وال�سغرية. حيث يكمن اأحد اأ�س�س 
معادلة النجاح يف اإعداد فريٍق 
متفاٍن يتبنى االنفتاح والتعاون 

والنجاح امل�سرتك وااللتزام بالقيم 
االأ�سا�سية املتمثلة بالرتكيز على 

العمالء واالإلهام واملثابرة والتطوير 
الذاتي. 

اإلصغاء إلى العمالء 
اأطلقت هواوي عملياتها يف ال�سرق 

االأو�سط واأفريقيا عام 2011. 
وما لبثت اأن حققت منوًا الفتًا 

وح�سورًا را�سخًا بف�سل تركيزها 
على االبتكار واملثابرة لت�سبح 
اإحدى اأ�سرع عالمات الهواتف 

الذكية منوًا يف املنطقة. ومت�سي 
اليوم قدمًا بنجاحاتها من خالل 
االإ�سغاء اإىل احتياجات العمالء 

بالدرجة االأوىل.
وتطلع املجموعة لت�سبح عالمة 

بارزة عامليًا يف جمال التكنولوجيا. 
ويف هذا االإطار، توا�سل الرتكيز 

على العمالء كاأحد اأهم القيم 
املوؤ�س�سية واملبادئ التاأ�سي�سية، 

وتكر�س جهودها لالبتكار وتزويد 
عمالئها باأحدث حلول التكنولوجيا 

الإثراء منط حياتهم وجعله اأكرث 
�سال�سة و�سهولة.

وبات امل�ستهلكون اليوم اأكرث تطلبًا 
وفطنًة من ذي قبل، وهم يف بحٍث 

متوا�سل عن منتجات وخدمات 
ثورية ترقى اإىل م�ستوى تطلعاتهم. 

لذلك، فاإن التفكري باالأمور من 
منظور امل�ستهلك ي�ساهم يف حتويل 

حتديات االأ�سواق اجلديدة اإىل 
فر�س مثمرة.
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وامل�ساعدة  الدعم  كافة  ال�سركات 
يف  متمثلة  النا�سئة  لل�سركات 
اأو توفري فر�س  الدعم الفني 

عمل.
 EdVentures ا يعمل مع اأي�سً

جمموعة من اأكرب اال�ست�ساريني 
واملدربني املتخ�س�سني، يف جماالت 
عديدة على راأ�سها جمال تكنولوجيا 

التعليم، وريادة االأعمال، اإىل 
جانب عدد كبري من امل�ستثمرين 
ورجال االأعمال الذين �سيقدمون 
خربة ودعًما ال مثيل له لل�سركات 

النا�سئة.

ماذا بعد؟
EdVen�هذا ومن املقرر اأن توفر 

tures لل�سركات النا�سئة فر�س 
دخول االأ�سواق املحلية والعاملية، بف�سل 
ال�سراكات الكثرية التي تتمتع بها نه�سة 

م�سر مع كربى ال�سركات واملوؤ�س�سات 
املختلفة على م�ستوى العامل.

ت�ستمر الدورة االأوىل ملدة 6 اأ�سهر، 
ثم تبداأ EdVentures يف التعاقد 

مرة اأخرة مع �سركات نا�سئة جديدة 
يف دورتها الثانية، مع ا�ستهداف 

لزيادة عدد ال�سركات امل�سرتكة اإىل 
10 �سركات.

“يُحكى أّن” Yohka Ana: تهدف إلى نشر ثقافة 
القراءة عند األطفال وتنمية هذه العادة المهمة، 

مع إحياء اللغة العربية من خالل أنشطة حكي 
غير تقليدية ونواٍد للقراءة

والتدريبات بالتعاون من جمعيات 
تنمية جمتمعية فيما يزيد على 17 

حمافظة.
Entre� ”اإنرتبرينل“ - 

prenelle: �سركة متخ�س�سة 
يف متكني املراأة ودعمها يف اإن�ساء 

اأعمال خا�سة بها، لي�س فقط 
على امل�ستوى املحلى واإمنا على 

م�ستوى املنطقة العربية. وتقدم 
ال�سركة خدماتها من خالل 4 

عنا�سر اأ�سا�سية هي: “التوعية، 
التعليم، توفري املوارد، والتمكني 

االقت�سادي”. بداأت ال�سركة 
ن�ساطها يف عام 2016 وقامت 
بتقدمي اأكرث من 75 ور�سة عمل 

يف العديد من املحافظات لتدريب 
املراأة وحتفيزها ودعمها للخو�س 

يف جمال ريادة االأعمال. كما قامت 
ال�سركة باإن�ساء من�سة ت�سم اأكرث 

من 200 األف م�سرتك لتكون 
من�سة قوية للتوا�سل بني ال�سيدات 

وتبادل اخلربات واملعلومات 
واملوارد. 

 Books ”عجلة الكتب“ -
Bike: م�سروع يوفر منفذ بيع 

متنّقاًل للكتب، قاباًل للتكيف على 
ح�سب مكان البيع واحتياجات 

القراء يف املنطقة التي تتواجد 
بها العجلة، كما اأن تواجدها يف 

اأكرث من مكان يتيح للعامة �سهولة 
الو�سول للكتب والثقافة، وبهذا 

يعمل امل�سروع على تنمية واإعادة 
اإحياء القراءة وعدم ارتباطها 

بوقت اأو مكان.

 Ed.Ventures خدمات
تقدم EdVentures كافة 

اخلدمات لدعم ال�سركات النا�سئة 
املُن�سمة لدورتها االأوىل، من 

حيث الدعم الفني ونقل اخلربة 
املتخ�س�سة يف جمال التعليم. 

توفر �سركة راأ�س املال املعنية 
بالتعليم الرقمي الدعم يف كافة 
املراحل بدًءا من درا�سة وحتليل 

ال�سوق ودرا�سة املناف�سة. وكذلك 
تقدم EdVentures الدعم يف 

التطوير امل�ستمر للمنتج واخلدمات 
التي يقدمونها، مع التخطيط 

للتنفيذ وو�سع ا�سرتاتيجية 
للمراقبة والتقييم، ويعقب ذلك 

اإمدادهم باال�ستثمارات املطلوبة 
من اأجل النمو والتو�سع، ثم فتح 

الفر�س اأمامهم يف خمتلف 
االأ�سواق. 

ومما ال �سك فيه اأن من اأهم ما 
مييز EdVentures، �سركة 

نه�سة م�سر لراأ�س املال املخاطر، 
تقدميها برامج احت�سان خمتلفة 

وفًقا لالحتياجات املتنوعة لكل 
�سركة. 

 EdVentures يدعم جناح 
تتلخ�س  اأ�سا�سية  عنا�سر  عدة 
الطويلة  يف خربة نه�سة م�سر 

يف جمال التعليم والتي متتد اإىل 
“نه�سة م�سر”  ت�سم  �سنة.   80
5 �سركات خمتلفة تعمل كلها يف 

واحللول  والن�سر  التعليم  جمال 
تلك  و�ستقدم  االإلكرتونية، 
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 EdVentures تقدم
لتلك ال�سركات الدعم الفني 

واخلربة واال�ستثمارات الالزمة 
الإجناح تلك امل�ساريع، وذلك 

بال�سراكة مع م�سروع “انطالق” 
التابع الأكادميية البحث العلمي 

والتكنولوجيا، وم�سروع تعزيز 
ريادة االأعمال SEED التابع 

.USAID للوكالة االأمريكية
ويف غ�سون ال�سهور املا�سية، وبعد 
االإعالن عن اإطالق ال�سركة وفتح 

EdVen�  باب التقدمي، تلقت
tures عدًدا كبرًيا من طلبات 

االلتحاق برباجمها املختلفة.

خ�سعت تلك املطالب لعمليات فرز 
وت�سفية من قبل فريق “نه�سة 

م�سر”، وخرباء يف جمال ريادة 
االأعمال واال�ستثمار والتعليم، 

وانتهت هذه الت�سفية باختيار 5 
�سركات نا�سئة لتتعاقد معها نه�سة 

م�سر وتعلن عن اإطالق دورتها 
االأوىل.

من هم الشركات 
الخمس؟

- “اأوتو” OTO: طورت تطبيًقا/
ا لتعليم اللغة  برناجًما تفاعليًّ

االإجنليزية يف م�سر وخمتلف بالد 

العامل. يوفر هذا التطبيق للطالب 
الوقت ويتيح له فر�سة التعلم عن 

ُبعد، ويف نف�س الوقت يوفر تفاعلية 
كبرية من خالل التوا�سل املبا�سر 

مع معلمي اللغة. وتقدم ال�سركة 
عدًدا من الكور�سات املختلفة للغة 

االإجنليزية ح�سب احتياج الطالب، 
كما تقوم بتطوير عدد من الربامج 
اجلديدة لت�سمل تعليم الت�سميمات 

الفنية واللغة االأملانية.
 :Yohka Ana ”يُحكى اأّن“ -

تهدف اإىل ن�سر ثقافة القراءة 
عند االأطفال وتنمية هذه العادة 

املهمة، مع اإحياء اللغة العربية من 

خالل اأن�سطة حكي غري تقليدية 
ونواٍد للقراءة، واأن�سطة اأخرى 

لالأطفال هدفها تنمية مداركهم 
وم�ساعدتهم يف التعبري عن 

م�ساعرهم، مع غر�س جمموعة من 
القيم االإيجابية باالأطفال بطرق 

غري مبا�سرة. 
 :”Greenish جرين�س“ -
تتخ�س�س يف تطوير الربامج 

التعليمية التي من �ساأنها غر�س 
مفاهيم املحافظة على البيئة، 

اإىل جانب تطوير عدد من 
مناهج التوعية املجتمعية. وتنظم 

ال�سركة العديد من ور�س العمل 

شركةEdVentures تطلق أول 
دورة مع 5 شركات ناشئة في 

بعد حوالي 5 أشهر على انطالقها، أعلنت مجال التعليم
EdVentures أول شركة رأس مال مخاطر 

متخصصة في مجال التعليم والتعلم، والتابعة 
لمؤسسة “نهضة مصر” للطباعة والنشر؛ 

انطالق أولى دوراتها بخمس شركات ناشئة.
خاص entrepreneralarabeya - ايمان مصطفى
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تفاصيل عن “معامل 
فكرة”..

من هذا املنطلق، يتاح التقدم 
للم�ساركة يف برنامج “معامل فكرة”، 
لكافة ال�سركات النا�سئة، وجميع رّواد 

االأعمال يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
و�سمال اأفريقيا، حيث يتم مالأ 

الطلبات على هذا الرابط ملوعد غايته 
5 مار�س املقبل.

يختار املتقدمون للم�ساركة يف برنامج 
“معامل فكرة” حتدي واحد من اأ�سل 

4 حتديات حددها �سركاء برنامج 
ت�سريع االأعمال، ليقوم بطرح حلوله 

املقرتحة لهذا التحدي، والقيمة 
امل�سافة املحتملة لتطبيق هذه احللول 

على االأر�س.
ميتد برنامج ت�سريع “معامل فكرة” 

لفرتة ثالثة اأ�سهر، مق�ّسمة اإىل ثالث 
مراحل اأ�سا�سية:

المرحلة األولى: تقوم خاللها   	
جلنة الفرز واالختيار مبراجعة 

طلبات التقدم، واإجراء مقابالت 
مع املتقدمني، الختيار 32 �سركة 

نا�سئة لال�سرتاك بالربنامج 
التدريبي. ت�ستمر التدريبات ملدة 

يومنّي، حيث تدخل ال�سركات 
يف ور�س عمل مكثفة لتطوير 

اأفكارهم التجارية، ا�ستعداًدا 
ال�ستعرا�س اأفكارهم اأمام جلنة 

التحكيم.
وُيجرى تقييم ال�سركات بناًء على 

املعايري الرئي�سية التي و�سعتها 
اللجنة، واأهمها وجود اأفكار مبتكرة 

للتحديات، ومدى اإمكانية تنفيذ 
االأفكار على اأر�س الواقع، ومتتع رائد 

االأعمال املتقدم للربنامج مبهارات 
قيادية، مع وجود فريق كفوؤ.

المرحلة الثانية، ي�سارك   •
خاللها 12 �سركة فقط، ممن 

اختارتهم جلنة التحكيم للم�سّي 
قدما بالربنامج. و�ست�سارك هذه 
ال�سركات يف برنامج عمل ملدة 4 

اأ�سابيع يف اأبوظبي. خالل هذه 
املرحلة �سيتم توجيه ال�سركات 

النا�سئة للعمل ب�سكل اأعمق 
على اأفكارهم، و�سقل خطط 

اأعمالهم، وتطوير النماذج 
االأولية يف �سراكة مع خرباء 
ال�سناعة، وذلك ا�ستعداًدا 

خلّو�س املرحلة النهائية.
المرحلة الثالثة: من املقرر   •

لها االأول من مايو املقبل، 
وتختار خاللها جلنة التحكيم 4 
�سركات نا�سئة. يقوم كل �سريك 

يف برنامج “معامل فكرة”، 
باختيار فائز واحد للعمل معه 

مبا�سرة. حت�سل ال�سركات 
الفائزة على اأول عقود لها، 

كما وحتظى بفر�سة لتاأ�سي�س 
اأعمالها اخلا�سة يف �سوق 

اأبوظبي العاملي، هذا باالإ�سافة 
اإىل 100 األف دوالر اأمريكي، 

حت�سل عليها كل �سركة على 
�سبيل اال�ستثمار التاأ�سي�سي مقابل 

ح�سة غري ُمعلنة.
وتعليًقا على اإطالق “معامل 

فكرة”، تقول نورة الكعبي، وزيرة 
الثقافة وتنمية املعرفة، والرئي�س 

التنفيذي ل�سركة اأبوظبي الوطنية 
للمعار�س ADNEC، خالل 
ت�سريحاتها االإعالمية: “يتيح 
برنامج “معامل فكرة” من�سة 

مثالية لت�سريع توليد االأفكار 
االإبداعية واعتمادها، ومن خالل 

دعمنا لهذه املبادرة، ن�سعى اإىل 
توفري بيئة حا�سنة وجاذبة لالأفكار 
االإبداعية واملناخ املالئم لال�ستثمار 

يف تلك االأفكار وتبنيها وحتويلها 

اإىل واقع ملمو�س، ونحن على ثقة 
باأنه من خالل اال�ستثمار يف االأفكار 

االإبداعية وتعظيم اال�ستفادة منها 
�سنحدث انطالقة حقيقية يف كافة 

قطاعات ال�سياحة املختلفة”.
كما واأكد طوين دوجال�س، الرئي�س 

التنفيذي ملجموعة االحتاد للطريان 
اأن االإمارات ُتويل اأهمية كبرية 

بال�سباب ومتكينهم ليكونوا قادرين 
على حتمل امل�سوؤوليات، وحتتفي �سنويا 
بالتوجه نحو االبتكار كمنظومة داعمة 

للتنمية امل�ستدامة.

فهل لنا اأن نرتقب معرفة القيمة 
امل�سافة للفائزين االأربعة املُنتظر 

االإعالن عنهم يف مايو املقبل؟

معامل فكرة برنامج لتسريع األعمال يعني فقط 
بقطاع السياحة والسفر في أبوظبي، لتشجيع 
الشركات الناشئة على معالجة التحديات التي 

تواجه القطاع في اإلمارة
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Fikra Labs ... يسّرع األعمال 
الناشئة بقطاع السياحة في أبو ظبي
يقصد السائحون اإلمارات من جميع أنحاء العالم بحًثا عن وقت من االسترخاء والرفاهية. وتعزيًزا لمكانة أبوظبي 
السياحية بين دول العالم، قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، الدمج بين الحلول التقنية المبتكرة لحل 

.Fikra Labs ”التحديات التي تواجه القطاع بإطالق “معامل فكرة

“معامل فكرة  برنامج 
لت�سريع االأعمال يعني فقط بقطاع 

ال�سياحة وال�سفر يف اأبوظبي، لت�سجيع 
ال�سركات النا�سئة على معاجلة 

التحديات التي تواجه القطاع يف 
االإمارة.

وتاأتي مبادرة “معامل فكرة” يف اإطار 
فعاليات �سهر االإمارات لالبتكار، 

الرامي اإىل ن�سر ثقافة االبتكار بني 
اأفراد املجتمع، وتعزيز مكانة دولة 

االإمارات كمركز عاملي لالبتكار 
وريادة االأعمال.

هذا واأعلنت دائرة ال�سياحة والثقافة 
اإطالق “معامل فكرة” خالل موؤمتر 

�سحفي اأقيم مطلع ال�سهر اجلاري 
يف منارة ال�سعديات، يف خطوة تاأتي 

بال�سراكة بني دائرة ال�سياحة وكٍل 
من �سركة “مريال” الإدارة االأ�سول، 
امل�سوؤولة عن اإن�ساء واإدارة الوجهات 

الرتفيهية وال�سياحية يف اأبوظبي، 
و�سركة االحتاد للطريان ومركز 
 ،ADNEC اأبوظبي للمعار�س
وبدعم من �سوق اأبوظبي العاملي، 

وبالتعاون مع من�سة “وم�سة”. 

وخالل ت�سريحاته لالإعالم، قال 
حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة 

الثقافة وال�سياحة باأبوظبي “نحن 
متحم�سون للعثور على اأف�سل املواهب 
االبتكارية يف قطاع ال�سياحة وال�سفر، 

والتي �سوف تدفع باالبتكار وت�ساعد 
على حتويل اأبوظبي اإىل مركز عاملي 

رائد لل�سفر وال�سياحة”.

entrepreneralarabeya ـ اسما االمين
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بفضل حتديثاتها 
املذهلة وت�ساميمها املطّورة 

واأدائها املتميز، ت�سخر اأجهزة 
هواوي اجلديدة اإمكانات وقوة 

التكنولوجيا بهدف تزويد العمالء 
وامل�ستهلكني بتجارب مبتكرة اأثناء 

ا�ستخدام احلوا�سيب واالأجهزة 
اللوحّية.

�ستكون احلوا�سيب املحمولة ‘مايت 
بوك اإك�س برو’ واأجهزة ‘ميديا باد 

اإم 5’ اللوحّية متاحًة يف ال�سوق 
بحلول ربيع عام 2018، وذلك يف 

ال�سني واأوروبا واأمريكا ال�سمالية 
واآ�سيا واملحيط الهادئ ومنطقة 

ال�سرق االأو�سط.

حواسيب ’مايت بوك 
إكس برو‘

حا�سوب حممول بحجم 13.9 
بو�سة، مزّود ب�سا�سة العر�س 

 FullView Display الكاملة
من هواوي التي تعمل باللم�س 

وبجودة 3K عالية الو�سوح، علمًا 
اأن ال�سا�سة تغطي ن�سبة %91 من 

اإجمايل م�ساحة العر�س. ويعمل 
هذا احلا�سوب املحمول مبعالج 
اجليل الثامن ملعالج ‘اإنتل كور’ 

)Intel® Core™( من طراز 
i7 وi5، كما ي�ستمل على معالج 

للر�سوميات من نوع ‘اإنفيديا جي 
فور�س اإم اإك�س 150’، وذاكرة 

ع�سوائية من نوع GDDR5 �سعة 
2 جيجابايت، ف�ساًل عن بطارية 

طويلة االأمد )ا�ستطاعة منوذجية( 
با�ستطاعة 57.4 واط/�ساعي، 

االأمر الذي يجعله اأحد اأخف 
واأقوى اأجهزة احلا�سوب املحمولة 

يف ال�سوق. كما ياأتي احلا�سوب 
مزودًا بالنظام ال�سوتي املتطّور 

Dolby Atmos، مع مكربات 

�سوت خم�س�سة وحميطّية، والتي 
تعمل على ن�سر تدفق ال�سوت يف 

كافة االجتاهات، االأمر الذي يعزز 
جتربة امل�ستخدمني.

أجهزة ’ميديا باد إم 5‘ 
اللوحّية

تتمتع هذه االأجهزة اللوحية 
بت�سميم مريح، حيث ت�ستمل 

على �سا�سة عر�س زجاجية قيا�س 
م�سّنعة بتقنية )2.5D( توفر 

 ،2K سورة عالية الو�سوح بجودة�
ف�ساًل عن تزويدها بتقنية حت�سني 

 ClariVu االألوان وال�سورة
5.0. وترتاوح اأحجام �سا�سة 

عر�س هذه االأجهزة بني 8.4 اإىل 
10.8 بو�سة؛ كما ت�ستمل على 

مكرّبات �سوت من �سركة ‘هارمان 
كاردون’. كما توفر خوارزمية 

ال�سوت ‘هي�سنت’ من هواوي جتربة 

�سوتية ثالثية االأبعاد تدعم ب�سكل 
كامل خا�سية ال�سوت اال�ستثنائي 
فائق اجلودة.وتاأتي هذه االأجهزة 

اللوحية بقلم ذكي من نوع ’اإم بني‘ 
فائق احل�سا�سية والدقة قيا�س 

10.8 بو�سة، والذي يتمّيز بنحو 
4096 م�ستوى من ح�سا�سية 
ال�سغط جلعل جتربة الكتابة 

وتدوين املالحظات اأكرث واقعية 
و�سهولة.

معّدات أماكن عمل 
العمالء )CPE( بتقنية 

الجيل الخامس التي 
)3GPP( تدعم معيار

تقدم هواوي جمموعة من حلول 
ال�سبكات للم�ستخدمني بتقنية 

اجليل اخلام�س والتي تدعم معيار 
االت�ساالت 3GPP املعرتف 
به دوليًا. وتتميز هذه احللول 
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هواوي تكشف النقاب عن الحاسوب 
المحمول ’مايت بوك إكس برو‘ وسلسلة 

’ميديا باد إم 5‘

 استنادًا إلى نجاحها في تقديم أحدث األجهزة المحمولة الراقية التي تتمتع بتصاميم جميلة وأنيقة وذات أداء 
متميز، كشفت مجموعة هواوي ألعمال المستهلكين، النقاب عن الحاسوب المحمول الجديد ’مايت بوك إكس برو‘ 
HUAWEI MateBook X Pro، وسلسلة األجهزة اللوحّية ’ميديا باد إم HUAWEI MediaPad M5 ’5، وأحدث حلول 
ومعّدات أماكن العمالء بتقنية الجيل الخامس )CPE(، والتي تمثل أول أجهزة طرفّية تجارية في العالم تدعم معيار 

االتصاالت )3GPP(، وذلك خالل مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للجوال.

 entrepreneralarabeya خاص
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باأنها مالئمة لالحتياجات الثابتة 
واملتنقلة، كما توفر �سرعات 

حتميل عالية للبيانات ت�سل اإىل 
2 جيجابايت يف الثانية، باالإ�سافة 

اإىل دعم تقنية ات�سال اجليل 
الرابع واجليل اخلام�س. وتعتمد 
هذه احللول على �سرائح معاجلة 
هواوي Balong 5G01 التي 

مت تطويرها داخلًيا، وهي اأول 
�سرائح معاجلة على نطاق جتاري 

يف العامل تدعم معيار االت�سال 
3GPP الذي يدعم جميع 

نطاقات الرتددات ل�سبكة اجليل 
اخلام�س، مبا يف ذلك الرتددات 

حتت نطاق 6 جيغاهرتز، 
والرتددات مبوجات املليمرت.

جمموعة هواوي الأعمال امل�ستهلكني
تعترب جمموعة هواوي » 

Huawei « الأعمال امل�ستهلكني 
واحدة من ثالث جمموعات 

اأعمال من�سوية حتت مظلة �سركة 
“هواوي”، وتوفر جمموعة من 

املنتجات مبا فيها اأجهزة الهواتف 
املتحركة، واالأجهزة القابلة 

لالرتداء، واالأجهزة اللوحية، 
واحلوا�سيب املحمولة. وتتوافر 

منتجات وخدمات “هواوي” يف 
اأكرث من 170 بلدًا، وت�ستخدم من 

قبل ثلث �سكان العامل. ويف عام 
2016، حلت املجموعة يف املرتبة 

الثالثة يف العامل من حيث حجم 
�سحنات الهواتف املتنقلة.

وقد انعك�س النمو ال�سنوي الكبري 
الذي حتققه ال�سركة يف النهو�س 

الكبري الذي حققته عالمة 
’هواوي‘ والذي جعلها واحدة من 
العالمات التجارية الرائدة على 

م�ستوى العامل. ففي عام 2017، 
احتلت ’هواوي‘ املرتبة  49 �سمن 

 100 قائمة ’براندز‘ الأف�سل 
عالمة جتارية عاملية، واملرتبة 88 

‘العالمات التجارية  �سمن قائمة 
االأكرث قيمة لعام 2017’ والتي 

’فورب�س‘، واملرتبة  اأ�سدرتها جملة 
40 �سمن قائمة اأكرث 500 

عالمة جتارية قيمة يف العامل لعام 
2017، والتي ت�سدرها موؤ�س�سة 

اأ�سار  ‘براند فاينان�س’. كما 
 ‘ 500 ت�سنيف قائمة ’فورت�سن 
للعام احلايل اإىل ارتقاء هواوي 

اإىل املرتبة 83 يف الت�سنيف، 
حمققة قفزًة كبريًة بعد احتاللها 

129 �سمن قائمة  للمركز 
العام املا�سي، مع اإيرادات بلغت 

78.51 مليار دوالر اأمريكي، 
االأمر الذي خولها الو�سول اإىل 
قائمة اأهم 100 �سركة عاملية 
‘500 للمرة  ’فورت�سن  ح�سب 

االأوىل.
وباعتبارها جمموعة رائدة يف 

تخ�س�س  املعلومات،  تكنولوجيا 
“هواوي” ق�سمًا كبريًا من ايرادات 

لالأبحاث  ال�سنوية  املبيعات 
وجهود التطوير، وقامت باإن�ساء 

16 مركزا للبحوث يف جميع 
اأنحاء العامل. ومن �سمن هذه 

املرافق مركز “هواوي” الأبحاث 
اجلماليات يف باري�س. كما قامت 

“هواوي” باإن�ساء مركز جديد 
لالأبحاث والتطوير يف “خمترب 

ماك�س برييك لالبتكار” يف مدينة 
ِفت�سالر يف اأملانيا، حيث تت�سارك 

“هواوي” و�سركة “اليكا” يف 
التكنولوجية  االأبحاث  جمال 

لتطوير كامريات االأجهزة 
املحمولة وجودة ال�سور.

تعتمد هذه الحلول على شرائح معالجة هواوي 
Balong 5G01 التي تم تطويرها داخلًيا، وهي 

أول شرائح معالجة على نطاق تجاري في العالم 
تدعم معيار االتصال 3GPP الذي يدعم جميع 

نطاقات الترددات لشبكة الجيل الخامس، بما 
في ذلك الترددات تحت نطاق 6 جيغاهرتز

موبايل | مواقع | جديد | ريادة الكترونية | بروفايلتقنية تقنية
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أڤاني ُتعلن عن 
عالمتها الجديدة 

‘أڤاني+ مع افتتاح 
فندق لوانج برابانج
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فنادق ومنتجعات اأڤاين 
اأن اأعلنت عن عالمتها اجلديدة 

’اأڤاين+‘، مع افتتاح اأوىل فنادقها 
يف لواجن براباجن يف 1 مار�س 

2018. اأب�سرت عالمة اأڤاين 
النور عام 2011، لُت�سبح اإحدى 
العالمات االآ�سيوية االأ�سرع منوًا، 

اإذ تتوىل حاليًا ت�سغيل اأكرث من 
3800 غرفة يف 15 بلدًا موّزعًا 
على مناطق عّدة، وتعتزم تد�سني 
3000 غرفة اإ�سافية. �ست�سمل 
حمفظة ’اأڤاين+‘ جمموعة من 
الفنادق واملنتجعات التي متتاز 

مب�ستويات �سّباقة من ناحية 
االأ�سلوب والت�سميم واملرافق التي 

توّفرها. 
يتمتع كل فندق من فنادق 

’اأڤاين+‘ بطابع خا�س بحيث مينح 
ال�سيوف جتربة ممّيزة على �سعيد 

الهند�سة املعمارية والت�سميم 
واملوقع وغريها من املزايا. كما 

يِعد فندق ’اأڤاين+‘ لواجن براباجن 
بتوفري كل ما يتوّقعه امل�سافرون 

املعا�سرون عند زيارة هذا املعلم 
املدرج على قائمة اليون�سكو ملواقع 

الرتاث العاملي يف الو�س. ت�سمل 
مزايا عالمة ’اأڤاين+‘ اال�ستثنائية 

مفاهيم مبتكرة للمطاعم، اإذ 
�سة مبطابخ  ت�سّم مطاعم متخ�سّ

معّينة وا�سرتاحات على ال�سطح 
اأو يف الهواء الطلق. باالإ�سافة 
اإىل ذلك، �سُتعّرف ’اأڤاين+‘ 

ال�سيوف اإىل مدينة لواجن براباجن 
من خالل جتربة رقمية لع�ساق 

اال�ستك�ساف املعا�سرين، فتمنحهم 
ملحة عن الثقافة املحلية واأبرز 

املعامل ال�سياحية فيها، وتقّدم لهم 
ن�سائح ال�سفر حول املدن، ويف 

بع�س احلاالت عن الوجهات التي ال 
يق�سدها الكثريون. 

يحتّل منتجع ’اأڤاين+‘ لواجن 
براباجن موقعًا مثاليًا يف و�سط 

لواجن براباجن، ويقع على م�سافة 
قريبة من نهر ميكوجن والق�سر 

امللكي وال�سوق الليلي. ترفع 
’اأڤاين+‘ معايري الهند�سة 

النيو  الفرن�سية  املعمارية 
لتتناغم  املعا�سرة  كال�سيكية 

مع هذا احلّي التاريخي ال�سهري 
الذي يعك�س ثقافة الو�س بامتياز، 

وكذلك االأمر بالن�سبة اإىل 
امل�ستوحى من  الداخلي  الت�سميم 

اال�ستعمارية  الفرن�سية  احلقبة 
والذي يعّزز االأناقة الع�سرية 
التي يّت�سم بها الفندق. ُي�سار 

اإىل اأّن الفندق ي�سّم 53 غرفة 
وجناحًا مبخطط مفتوح تطغى 

عليه اأجواء اخل�سو�سية، مع 
اأبواب خ�سبية بفتحات تهوية على 

الطراز الفرن�سي، توؤدي اإىل �سرفة 
اأو تّرا�س يطاّلن اإّما على حو�س 

ال�سباحة اأو على باحة خا�سة.
يف هذا ال�سدد، قال األيخاندرو 

برينابي، مدير فنادق ومنتجعات 
اأڤاين: “�سرتتقي فنادق اأڤاين+ 

اإىل مكانة مرموقة ال تقت�سر على 
الت�سميم املمّيز اأو املوقع املثايل 

يف و�سط املدينة فح�سب، اإذ لطاملا 
رّكزت اأڤاين على اإيالء العناية 

للتفا�سيل التي تهّم �سيوفنا، 
وبالتايل �سرتتقي عالمة “اأڤاين+” 

بذلك اإىل م�ستوى اأعلى من خالل 
تعزيز الرتف والُرقي واعتماد 

نهج غري تقليدي الإدارة فنادقنا 
الراقية، بحيث ال يقت�سر على 

تقدمي اأفخم املرافق وو�سائل 
الراحة واخلدمات فح�سب.” 
واختتم حديثه قائاًل: “نحن 
م�سرورون جدًا بطرح عالمة 

اأڤاين+ مع افتتاح فندق اأڤاين+ 
لواجن براباجن، ونتطّلع ُقدمًا اإىل 

االإعالن عن تد�سني فنادق اإ�سافية 
تابعة لعالمة اأڤاين+ يف االأ�سهر 

املقبلة.”
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تُعترب هوندا اأكورد، التي مت 
تقدميها الأول مرة �سنة 1976، 
ثاين اأطول موديل يدوم يف تاريخ 

هوندا، بعد هوندا �سيفيك. وهوندا 
اأكورد هي اأول مركبة من �سانع 
�سّيارات يابانية يتم اإنتاجها يف 

الواليات املتحدة، وما يزال اإنتاجها 
متوا�ساًل يف م�سنع ال�سركة يف 
ماري�سفيل بوالية اوهايو منذ 1 

نوفمرب 1982، با�ستخدام قطع 
من م�سادر حملّية وعاملية. اأما 

اإجمايل اإنتاج اأكورد فلقد تخطى 
17.5 مليون وحدة. يف �سنة 

1987، اأ�سبحت اأكورد اأول �سيارة 
م�سنوعة يف الواليات املتحدة من 

ع �سيارات ياباين ويتم  قبل م�سنِّ
ت�سديرها اإىل اخلارج )اأكورد 

�سيدان اإىل تايوان(.
كذلك، لعبت اأكورد دورًا هامًا 

يف االرتقاء وحت�سني تكنولوجيا 
االنبعاثات املنخف�سة لل�سيارات يف 

اأمريكا، كما كانت اأول �سيارة من 
 ULEV، هوندا تتوافق مع معايري

SULEV وSULEV30 يف 
كاليفورنا لالنبعاثات.

أكورد 2018 الجديدة
اأكورد 2018 هي اجليل العا�سر من 

�سيارات ال�سيدان متو�سطة احلجم 
واالأف�سل مبيعًا ب�سكل متوا�سل 

تنتجها هوندا. يف ت�سميم جديد 
بالكامل، متتاز اأكورد اجلديدة 

ببنائها على من�سة جديدة مع وقفة 
اأكرث انخفا�سًا واأعر�س، هيكل ببنية 

من قطعة واحدة اأخف وزنًا واأكرث 
�سالبة، اإىل جانب �سا�سيه اأكرث 

تطّورًا واأخف وزنًا، حمّركني جديدين 
ومتطّورين يت�سمنان تقنية ال�سحن 
بالتريبو التي ُت�ستخدم الأول مّرة يف 

اأكورد، وبناقل حركة اأتوماتيكي جديد 
لع�سر �سرعات.

يف اإعادة ابتكار اجليل العا�سر 
من اأكورد، �سعى امل�سممون 

واملهند�سون يف هوندا اإىل التعبري 
عن “ثقة مطلقة” يف كل واحد 
من عنا�سر الت�سميم واالأداء. 

وباالرتكاز على طابع اأكورد 
ال�سلب – جودتها املذهلة، 

كفاءتها يف االقت�ساد با�ستهالك 
الوقود، �سكلها وديناميكياتها يف 

القيادة .

ما الجديد؟
يف اأكورد، كل �سيء تقريبًا هو 

جديد واأعيدت هند�سته ب�سكل 
جوهري. اأما التقنيات واملزايا 

الهند�سية الرئي�سية اجلديدة يف 
اإعادة ت�سميم اجليل العا�سر من 

اأكورد فهي كالتايل:

الهيكل
29 يف املئة من الفوالذ عايل   	
ال�سالبة، الن�سبة االأعلى على 

االإطالق لهوندا يتم اإنتاجها على 
نطاق وا�سع

بنية بتقنية الهند�سة املتوافقة   	
)ACE™( للق�سم االأمامي من 
الهيكل مع ت�سميم متوافق مع قّوة 

ال�سدمات
حلام بالليزر لل�سقف  	

تقنية مناطق لال�سطدامات   	
اخللفية مع تقنية مناطق غري 

قا�سية
اأول ا�ستخدام ملواد ال�سقة هيكلية   	

يف اأكورد
اأول تطبيق لرذاذ رغوي عازل   	

لل�سوت يف اأكورد
اأكرث خفة )10 كلغ، لوزن   	

الهيكل(، واأكرث �سالبة 
)24+ يف املئة ل�سالبة 
االلتواء، 32+ يف املئة 

االنحناء( ل�سالبة 

الشاسيه
نظام تعليق اأمامي من اأملنيوم   	

مكثف مع هيكل �سفلي جديد من 
االأملنيوم فائق ال�سالبة وفوالذ 

نظام تعليق خلفي متعدد   	
الو�سالت مع هيكل �سفلي عائم

و�سعيتان لنظام القيادة   	
)Sport موديالت(

عجلة قيادة كهربائية مع جريدة   	 
م�سننة مزدوجة ون�سب متغرّية 

اإلكرتونيًا
نظام الدعم االإلكرتوين لقوة   	

)EBB( الفرامل
فرامل يد كهربائية )EPB( مع   	

وظيفة تثبيت الفرامل
�سا�سيه اأخف وزنًا بن�سبة �ستة   	

يف املئة )ما عدا االإطارات 
والعجالت(

ثالثة ت�ساميم جديدة للعجالت   	
من االأملنيوم )17 و18 بو�سة(

المحّرك
حمّرك VTEC �سعة 1.5 ليرت   	
بحقن مبا�سر و�سحن بالتريبو مع 

 VTC( حتّكم بتوقيت متغرّي
مزدوج(

يتوّفر حمّرك VTEC �سعة   	
2.0 ليرت بحقن مبا�سر و�سحن 

بالتريبو مع VTC مزدوج
يتوّفر ناقل حركة اأوتوماتيكي لـ   	

10 �سرعات

االتصال وتقتنيات مساعدة 
السائق

نظام االإ�ست�سعار من هوندا   	
يتوفر �سا�سة عر�س للنظام   	

ال�سوتي قيا�س 8 بو�سة )موديل 
EX واأعلى(

يتوفر �سا�سة عر�س على الزجاج   	
االأمامي قيا�س 6 بو�سة )موديل 

)2.0T Sport
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الجديد في هوندا 
أكورد الجيل العاشر
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المزايا والتصميم
في عملّية اإعادة ت�سّور اأكورد، 

اأواًل امل�سممون ا�سرتاتيجية  اأر�سى 
اأ�سا�سية للمزايا. مع الثبات على 

فل�سفة “امل�ساحة االأكرب للركاب و 
 ”)MM( امل�ساحة االأقل للمحرك

يف الت�سميم التي تتمّيز بها جميع 
ت�ساميم هوندا، قّل�س فريق 

العمل حجم اأكورد يف حني زادوا 
من رحابة م�ساحتها الداخلّية، 
ويف نف�س الوقت ابتكروا ن�سبًا 

اأرقى ووقفة وريا�سية اأكرث. �سكل 
االنتقال اإىل حمركات مع 4 

اأ�سطوانات يف كل الفئات عاماًل 
اأ�سا�سيًا يف هذه املقاربة، مما 

�سمح بحجرة اأق�سر للمحّرك ويف 
الوقت ذاته بوزن اأقل وحت�سني 

الديناميكي. لالأداء 
تتمتع اأكورد بقاعدة عجالت اأطول 

)55+ مم(، ارتفاع اإجمايل 
اأكرث انخفا�سًا )15� مم(، هيكل 

اأعر�س )10+ مم( وطول اإجمايل 
اأق�سر )15� مم(. وتكتمل الوقفة 

والن�سب اجلديدة يف جيل اأكورد 
اجلديد مع زجاج جانبي خلفي 

موجود يف مكان اأبعد على الهيكل. 
بالنظر اإليها من االأمام، ينحني 

اأي�سًا الزجاج اجلانبي اخللفي 
بحّدة اأعلى من اأعمدة النوافذ 

اإىل ال�سقف، لي�سّلط ال�سوء اأكرث 

على الهيكل العري�س واالأكرث 
انخفا�سًا، يف حني مت حتريك 

املقاعد يف املق�سورة اإىل الداخل 
قلياًل، مما ي�ساهم يف حت�سني 
للجوانب،  املخ�س�سة  امل�ساحة 

االأكتاف والراأ�س مع تعزيز حرية 
حركة الركاب. وباالإ�سافة اإىل 
ذلك، �سمحت قاعدة العجالت 

بتحريك  للم�سممني  االأطول 
مقاعد ال�سف الثاين اإىل اخللف 

ب�سكل ملحوظ، مما وّفر الأكورد 
48 مم اإ�سافية مل�ساحة االأقدام 
يف اخللف. كذلك، ازداد احلجم 

املخ�س�سة  للم�ساحة  االإجمايل 
للركاب مبقدار 70 لرت )موديل 

LX(، اأما م�ساحة �سندوق االأمتعة 
فهي 473 لرت يف جميع املوديالت 

والفئات بزيادة 25 لرت يف املوديلني 
1.5 لرت و 2.0 لرت. 

تكمل تفا�سيل خارجية اأنيقة 
وع�سرية الت�سميم اجلديد االأكرث 

ديناميكية الأكورد. يتم ت�سليط 
ال�سوء على الواجهة االأمامية 

اجلريئة والقائمة ب�سكل عمودي 
من خالل االأجنحة املمّيزة من 

هوندا لل�سبك االأمامي من الكروم 
واملثّبتة فوق فتحة رئي�سية وا�سعة 

لدخول الهواء وحتيط بها 9 اأ�سواء 
اأمامية نوع LED بالكامل واأ�سواء 

.LED لل�سباب نوع
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بعض األمثلة التي تجعل 
مشروعك قاباًل للتحقق
يعتبر تحديد أهداف المشروع من أهم مراحل بدء المشاريع، وهو جزء 
ال يتجزأ من خطة العمل. تحديد األهداف في مرحلة مبكرة من العمل 

يساعد على تنظيم مسار مشروعك ويحّسن من معايير نجاحك.

لذا فالهدف الذكي يجب اأن يكون 
مرفقا باأرقام دقيقة ومواعيد زمنية 
حمددة. على �سبيل املثال، قد يكون 

هدفك كاالتي: حتقيق زيادة يف االإنتاج 
بن�سبة ٪15، وخف�س تكاليف املنتج 

بن�سبة ٪5 يف مدة �سنة. هذا الهدف 
يعترب هدفًا وا�سحًا ودقيقًا الأنه مرفوق 
بن�سبة مئوية معينة يف االإنتاج والتكلفة 

ومدة زمنية حمددة.
يف ال�سياق ذاته، اأكد 82 % من رواد 
االأعمال الناجحني - ممن اأدرجوا يف 

كتاب “درا�سة عادات االأثرياء” للكاتب 
Thomas C. Corley - اأنهم 

اأم�سوا معظم م�سوارهم يف عامل ريادة 
االأعمال يواجهون حتديات كبرية يف 
ر�سم اأهداف م�ساريعهم. حيث وجد 

Thomas C. Corley اأن اأكرب 
عامل ادى اإىل جناح بع�س االأثرياء 
هو و�سوح اأهدافهم ومالءمتها مع 

ا�سرتاتيجيات �سركاتهم. حيث قال 
توما�س: “وجدت لدى معظم االأثرياء 
اأ�سحاب االأعمال روؤية وا�سحة خلط 

النهاية، كانوا يعرفون مقا�سدهم، كانوا 
يركزون على روؤية م�ستقبلية وا�سحة 

ويعرفون اأين ي�سعون عد�ستهم املكربة 

لتمكنهم من الرتكيز على م�ساريعهم”.
من هذا املنطلق، على رائد االأعمال 
النا�سئ اأن يراعي عدة عوامل عند 

حتديد اأهداف م�سروعه لتجنب 
الف�سل.

اوال على رائد االأعمال االإجابة على 
االأ�سئلة التالية للتاأكد من اتباع نهج 

:SMART- سمارت�
ما هي اأهدايف؟ )اكتب اأكرب    •

قدر من االأهداف التي تخدم 
م�سروعك(.

هل اأهداف م�سروعي قابلة    •
للقيا�س؟ )كيف �ستعرف اأن 

الهدف قد حتقق؟ اأوجد طرق 
لقيا�س مدى حتقيق اأهدافك(.

هل ميكن حتقيق اأهداف    •
م�سروعي؟ ) هل االأهداف واقعية 
و قابلة للتحقيق يف ميدان العمل(.

هل اأهدايف ذات �سلة بتوقعات    •
االأداء اأو التطوير املهني؟

هل االأهداف حمددة زمنيا؟    •
)متى �سيتم اإجناز هذا الهدف؟ 

كم �سياأخذ من الوقت؟(
 SMART-لال�سارة، نهج �سمارت
Specific، Meas�هو اخت�سار 

خاص - بقلم : حسام إسماعيل، رائد أعمال

 urable، Achievable،
:Relevant، and Timely

ثانيا، لتطبيق نهج �سمارت تاأكد اأن 
اأهداف م�سروعك تلبي العنا�سر 

التالية:
Specific- S- حمددة :

 لديك فر�سة كبرية لتحقيق هدفك اإذا 
كان حمددا ب�سورة دقيقة وبوقت معني. 

كن حمددا حول ما تريد حتقيقه.
هدف �سيئ: �ساأرفع راأ�س مال    •

ال�سركة.
هدف جيد: �ساأرفع راأ�س مال    •

ال�سركة اىل مليون دوالر بحلول 
بداية العام اجلديد.

Measurable� M - قابل 
للقيا�س

يجب اأن حتدد املقايي�س واملعايري التي 
�ست�ستخدمها لقيا�س ما اإذا كنت قد 
حققت الهدف؟ وهذا يجعل الهدف 
اأكرث واقعية الأنه يوفر و�سيلة لقيا�س 

التقدم املحرز لديك.
هدف �سيء: �سوف نكت�سح ال�سوق.    •

هدف جيد: نريد تغطية 50%    •
من احتياجات الوطن بحلول نهاية 
ال�سنة، �سنقوم بعمل ا�ستطالعات 

للزبائن، ا�ست�سارة اخلرباء 
وا�ستخدام برامج ح�سابية لقيا�س 

التقدم املحرز لدينا حتى نبلغ هذه 
الن�سبة.

Achievable� A - قابل للتحقيق
ركز على مدى اأهمية الهدف بالن�سبة 
لك وما ميكنك القيام به جلعله قابل 
للتحقيق. فكر اي�سا يف كيفية حتقيق 

الهدف واإذا ما كان لديك االأدوات 
واملهارات الالزمة لتحقيقه.

هدف �سيئ: نحن نريد حتقيق    •
ن�سبة منو كبرية. 

هدف جيد: نريد زيادة ت�سويق    •
منتجنا يف 10 واليات جديدة يف 
هذا العام وهذا ما �سيحقق ن�سبة 

نوم تقدر بع�سرين باملائة ل�سركتنا.
Relevant� R - ذو �سلة

اهدافك يجب ان تكون ذات �سلة 

بامل�سروع وت�سري منطقيا مع اأهداف 
م�سروعك االأو�سع نطاقا. على �سبيل 

املثال، اإذا كان هدفك هو طرح منتج 
جديد، فينبغي على هذا املنتج اأن 

يتما�سى مع اأهداف العمل االإجمالية 
واأن يالئم طبيعة عمل فريقك.
هدف �سيئ: نحن ك�سركة    •

ات�ساالت نريد جلب مزيد من 
الزبائن من خالل اال�ستثمار يف 

جماالت اخرى. 
هدف جيد: نحن ك�سركة    •

ات�ساالت �سندخل جمال اجليل 
اخلام�س g5 لنوفر انرتنت اأ�سرع 
لزبائننا مع بداية ال�سنة اجلديدة 
و هذا ما من �ساأنه اأن يرفع عدد 

الزبائن لدينا بن�سبة 10%.
Timely- T - حمدد بالوقت 

ميكن الأي �سخ�س حتديد االأهداف، 
ولكن اإذا كانت اهدافك تفتقر اإىل 

توقيت دقيق، هناك احتماالت اأنك لن 
تنجح. من ال�سروري توفري تاريخ معني 

الأهدافك. 
� هدف �سيئ: نحن ك�سركة �سنكون 

�سركة رائدة يف جمالنا يف امل�ستقبل. 
� هدف جيد: نحن ك�سركة ن�سعى لبيع 

مليون وحدة من منتجنا يف الثالثة 
اال�سهر االوىل من ال�سنة من خالل رفع 
ميزانية الت�سويق بن�سبة %15 لتغطي 

خم�س مدن جديدة.
اأمثلة جيدة عن اأهداف بدء م�سروع:
� اريد ا�ستقرا�س مليون دينار لبدء 

م�سروعي قبل بداية ال�سنة.
� اريد تكوين فريق عمل يتكون من 
مهند�س، حما�سب، وثالث اداريني.

� اريد ا�ستئجار م�ساحة مكتبية تقدر ب 
200 مرت مربع ملدة �سنة.

اريد ا�ستكمال كل املعامالت االإدارية يف 
مدة اأ�سبوع لبدء م�سروعي. 

ميكنك ا�ستعمال هذا املنهج البدء يف 
كتابة اأهداف م�سروعك، اكتب كل 

ما ت�ستطيع كتابته من اأهداف تخدم 
م�سروعك وتالئم جمال عملك.

ابدأ بكتابة أهدافك اآلن.

رٔاي
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