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العمل اجلماعي جزء حيوي من اإكمال امل�شاريع
وتلبية الهداف النهائية .اإن النتائج التي مت
حتقيقها بجهد جماعي حمورية يف ازدهار ال�شركة
وتطورها مع مرور الوقت .عندما تزداد الأمور
�شعوبة ،فاإن جهد الفريق املتعاون يف امل ي�شاعد
قدما ،وميكن اأن يقدم فر�شة توطيد
اأبدى بع�س امل�شوؤولني التنفيذيني يف قطاع
يف امل�شي ً
الروابط التي ل تقدر بثمن بني الزمالء.
الت�شالت �شكوكهم حول اجليل اخلام�س من
تكنولوجيا �شبكات الهواتف النقالة ،و�شط التاأكيد
على تراجع م�شتويات الثقة يف قدرة التكنولوجيا
48
على تقدمي املزيد.
المستثمرين االستراتيجيين عامل
أساسي لنمو الشركات الصغيرة في
المنطقة

�شهدت منطقة ال�شرق الأو�شط منو ًا هائ ًال وقدر ًا
كبري ًا من التحديات يف ال�شنوات الع�شر املا�شية.
وعمل الكثري من ال�شركات على ا�شتغالل موجة
النمو من اجل م�شاعفة تطوير اأعمالها .يف الوقت
عينه ،واجهت �شركات اأخرى بع�س ال�شعوبات،
اإما ب�شبب مقاومتها للتغيري اأو ب�شبب التحديات
القت�شادية التي �شهدتها الأ�شواق.

50

شــهية كبيرة نحو االســتثمار طويل
األجل بين أصحاب الثروات في الخليج
ك�شفت جمموعة  UBSلإدارة الرثوات عن

58

الشركات العالمية العمالقة تعزز
تنافسيتها بحلول المصادر المفتوحة

مل ينته اجلدل الوا�شع عاملي ًا على ال�شاحة التقنية
حول جدارة امل�شادر املفتوحة يف بناء حلول فعالة
لل�شركات ،اآخر الأفكار حول هذا اجلدل تتزايد
اليوم ،يف هذا املو�شوع جمموعة من الأفكار
اجلديرة بالهتمام حول كفاءة و�شرورة تبني
امل�شادر املفتوحة يف بناء ال�شركات.

62

طــرق إعداد الشــخصية القيادية

اإن جناحك يف الو�شول اإىل من�شب قيادي هو
اأم ٌر عادي ،ولكن حتولك اإىل قائدٍ "بارز" يعترب
اأمر ًا خمتلف ًا متام ًا .وتعتمد القيادة املتميزة على
قدرة املرء يف بناء وتبني اأهداف فريق عمله
والأداء الذي يعك�س فهم ًا دقيق ًا للبيئتني الداخلية
واخلارجية لل�شركة .وبالطبع ،يجب على القائد
البارز اأن يكون جاهز ًا دائم ًا لأي تغيريات قد حتيط
به من اأي اجتاه.

نتائج حتليل اطالعات امل�شتثمر اجلديدة التي
حملت عنوان "العائد على القيم" ،والتي تعد
اأهم حتليل دوري يف العامل لالأفراد ذوي الدخل
املرتفع .وك�شف التحليل عن وجود اختالفات حادة
يف امل�شهد ال�شتثماري امل�شتدام ،حيث �شجلت
القت�شادات النا�شئة ،مثل ال�شني والربازيل
ودولة الإمارات العربية املتحدة ،معدلت اأعلى يف
العتماد على ال�شتثمار امل�شتدام ( 60%و53%
و 53%على التوايل) ،بينما �شجلت دول مثل
64
تقنيــات الفيديــو اإلعالني
الوليات املتحدة واململكة املتحدة معدلت اأدنى.

54

المشككون بتكنولوجيا الجيل
الخامس يخسرون قدرتهم على
التنافسية

التفاعلي تزيد مستوى التواصل مع
ّ
المستهلكين
اأعلنت "اآدكولوين"  AdColonyوهي اأكرب من�شة

م�شتقلة لالإعالنات على الأجهزة املحمولة ،عن
ا�شرتاكها مع  Unileverلت�شغيل حمالت فيديو

64
اإعالنية تفاعلية على املوبايل لأول مرة يف ال�شرق
الأو�شط .هذه احلمالت انطلقت مع "�شان�شيلك"
 Sunsilkو"بروك بوند" Brooke Bond
و"جف"  ،Jifوهي اأول ثالث عالمات جتارية
تعر�س اإعالنات الفيديو التفاعلية Aurora HD
التي تو ّفر جتارب اأقرب اإىل امل�شتخدم وت�شمح
للعالمات التجارية بعر�س حمتواها الإعالين
بطريقة فريدةومثرية لالهتمام.

70

معالج كيرين  980من هواوي
ً
مدعوما بتقنيات الذكاء االصطناعي

ك�شف ريت�شارد يو ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
هواوي لأعمال امل�شتهلكني ،عن اإطالق معالج
‘كريين  Kirin 980 ’980اجلديد كلي ًا ،والذي
ميثل منظومة معاجلة متكاملة ورائدة ()SoC
�شتمهد الطريق حلقبة تط ّور جديدة يف عامل
الأجهزة الذكية املدعومة بالذكاء ال�شطناعي.

76

تتربع
’المبورغيني أفينتادور ّ ‘SVJ
قمة سيارات ’المبورغيني‘ الرياضية
ّ
الفائقة
متكنت اأفينتادور  SVJاجلديدة من احتالل

موقعها الريادي كحاملة للرقم القيا�شي ل�شيارة
اإنتاج عام على حلبة نوربورغرينغ-نورد�شاليف،
اإذ اأكملت اجلولة البالغ طولها  20.6كلم خالل
 6دقائق و 44ثانية و 97جز ًء من الثانية.
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اهتمام كبير من المطورين
بالبلوك تشين في دورة سيتي
سكيب جلوبال لهذا العام

24

حظيت حملة دبي الرامية جلعل املدينة
مركزا للبلوك ت�شني ودور التكنولوجيا
الكبري يف اإحداث نقلة نوعية يف قطاع
العقارات الإماراتي بدعم كبار املطورين
العقاريني واللذين ميلكون اأكرث من
 200م�شروع يف مراحلها املختلفة.

18

 Justmop.comشركة
ناشــئة إماراتيــة تنقــل تجربتها
فــي الخدمــات المنزلية إلى
الكويت

�شركات عديدة انطلقت من الإمارات
وتو�شعت اإىل دول اأخرى ،وهذا يعك�س
ن�شاط البيئة ال�شتثمارية يف الإمارات،
وموؤخر ًا اأعلنت ،Justmop.com
من�شة توفري اخلدمات املنزلية ح�شب
الطلب التي تاأ�ش�شت يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،عن تو�شيع نطاق عملها
اإىل الكويت ،م�شرية اإىل اأن وجود فئة
ال�شباب والرتكيبة ال�شكانية املميزة يعد
عامل اأ�شا�شي لتخاذ هذا القرار.

24

ناصر بطي عمير بن يوسف:
“االتحاد العقارية”
تبني مشاريع نابضة بالحياة

تتجه ال�شوق العقارية يف دبي نحو تعزيز
ال�شفافية والإ�شالحات التنظيمية.
واأظهرت تقارير متعددة عن اأداء ال�شوق
يف الربع الثاين من عام 2018
اأن دبي حافظت على مكانتها كاأكرث
الأ�شواق العقارية �شفافية يف املنطقة،
وهو الأمر الذي جعلها متاحة كوجهة
ا�شتثمار عاملية و�شاعد على تر�شيخ
الثقة يف منتجها العقاري الذي
يلبي الطموحات وامل�شلحة النهائية
للم�شرتين وامل�شتاأجرين.
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32

حاضنات األعمال دورها غير مفعل في
مساندة الشركات الصغيرة

على الرغم من ت�شنيف ال�شركات ال�شغرية اإىل عدة
�شرائح بناء على عدد املوظفني اأو الإيرادات الإجمالية
اإل اإنه يف كثري من الأحيان تواجه ال�شركات النا�شئة
واملتناهية يف ال�شغر بع�س املعوقات وذلك ب�شبب
اإدراجها حتت املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة على
الرغم من اختالف احتياجاتها.

36

“بايباك بازار” منصة تتيح لك التمويل
النقدي العاجل مقابل أحد المنتجات

بداأت الق�شة عندما التقى ال�شريكان يف دبي عام
 1998عندما كان بي�شو يعمل لدى وكالة رويرتز
العاملية ،حيث بداآ بتد�شني ق�شم عمالت ال�شرق
الأو�شط لدى بنك �شتاندرد ت�شارترد .كما عمال على
اإطالق اأول نظام اآيل يف العامل لتجارة وا�شتبدال
الريال ال�شعودي.

40

كاسيو تدخل تجارة التجزئة
اإللكترونية بشراكة مع سوق.
كوم

“جي�-شوك” وغريها من �شاعات “كا�شيو”
متاحة الآن على اأبرز موقع للتجارة الإلكرتونية
يف دولة الإمارات واململكة العربية ال�شعودية.

42

الصكوك الخضراء تحظى بدعم
رواد األعمال

ا�شتحوذت ال�شكوك اخل�شراء على اهتمام
متزايد من رواد الأعمال يف قطاعي التمويل
الإ�شالمي والتقليدي منذ اأن قامت تاداو
اإنريجي باإ�شدار اأول �شك اأخ�شر يف ماليزيا
يف يوليو  .2017تبع ذلك بع�س الإ�شدارات
الأخرى من قبل �شركات يف الدولة ،والتي
قامت بجمع الأموال بغر�س ا�شتثمارها اإىل
حد كبري يف م�شاريع توليد الطاقة ال�شم�شية.

أنجح البدايات ألنجح الحاكيات.
حلول متاكملة لألعمال.
لألعمال أهل ثقة.
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بعد تسونامي الصعود ..

العمالت المشفرة تخسر الجولة األولى من إثبات الوجود
بعد اأن حققت العمالت الرقمية
منو ًا هائ ًال يف عام  .2017عادت
لترتاجع ب�شدة منذ بداية هذا
العام .وبعد القبال الهائل من
قبل م�شتثمرين اأقوياء ودول كربى
و�شغرى ،عاد احلما�س اإىل اأدنى
م�شتوياته يف الأ�شهر الأخرية.
وانخف�شت قيم العمالت امل�شفرة
الرئي�شية اإىل الن�شف.
ت�شونامي ال�شعود عاد مبفعول
رجعي ،وبعد اأن �شيطرت العمالت
امل�شفرة على امل�شهد املايل والرقمي
وال�شعبي ،تعود اليوم اإىل حلظة
احلقيقة ،ل�شك اأننا على اأبواب
اإعادة نظر جذرية ،فقد ا�شتطاع
حيتان املال التقليديون وقف زحف
هذا املخلوق الف�شائي الذي بدا
وكاأنه يهدد تاريخ التداول التقليدي
للعمالت الذي يفوق عمره تاريخ

الراأ�شمالية.
واقعي ًا ،فقدت العمالت امل�شفرة
 52%من قيمتها ،وكانت هذه
اخل�شائر احلادة دافع ًا لإغالق
العديد من �شناديق التحوط
اخلا�شة باأ�شول العمالت الرقمية،
وبور�شات تداول العمالت الرقمية.
يف الفرتة املا�شية �شهدت ال�شوق
العديد من حالت ال�شتحواذ
على بور�شات تداول العمالت
الرقمية من �شركات مالية عمالقة
مثل �شركة املدفوعات ‘�شريكل’
املدعومة من ‘جولدمان �شاك�س’
التي ا�شتحوذت على ‘بولونيك�س’؛
وجمموعة ‘مونكي�س’ التي ا�شتحوذت
على ‘كوين ت�شيك’؛ واإقدام ‘ياهو
اليابان’ على �شراء ح�شة 40%
من اأ�شهم ‘بيتارغ اإك�شت�شينج
طوكيو’ .كل ذلك كان حماولة
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لفرملة زحف التهديد اجلديد.
و�شت�شتمر هذه املحاولت حتى يتم
تنظيم �شوق العمالت الرقمية ب�شكل
ير�شي اجلميع.
لنعرف اإىل اأي مدى ميكن الو�شل
اإىل معادلة الرتا�شي بني الطرفني،
ولكن الو�شع احلايل ل ميكن اأن
ي�شتمر ،كما بدا وا�شح ًا اأن العمالت
الرقمية ل ت�شتطيع ال�شباحة بقوة يف
عامل املال اإل اإذا اأبرمت م�شاحلة
تاريخية مع حيتان امل�شارف وكبار
رجال املال الذين ا�شرتوا اأ�شول
رقمية هائلة متكنهم من قلب
الطاولة على املناف�شني اجلدد اإذا ما
�شارعوا اإىل ت�شييلها.
ً
ما يزال الأفق مفتوحا اأمام مزيد
من املفاجاآت على خلفية م�شاعي
جمموعة الدول الع�شرين الكربى
وغريها من الدول لو�شع املعايري

واملوا�شفات اخلا�شة بهذا القطاع
بحلول نهاية العام.
نتوقع زيادة يف اخ�شاع العمالت
امل�شفرة للوائح الناظمة التي توؤدي
اإىل مزيد من النخفا�شات على
املدى الق�شري ،ولكن الأمر الذي
ل�شك فيه اأننا اأمام مرحلة جديدة
ومنعطف تاريخي يف م�شهد التداول
املايل مع �شعود تقنيات البلوكت�شني
ودخول الثورة الرابعة للتكنولوجيا.

Hassan Abdul Rahman
Editor in chief
hassan@bncpublishing.net
@HassanRahmann
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غرفة دبي تكرم أعضاءها المتميزين في األداء التصديري
ك ّرمت غرفة جتارة و�شناعة
دبي ال�شركات الفائزة �شمن
مبادرتها “اأف�شل �شركة �شغرية
ومتو�شطة يف اأداء ال�شادرات
ال�شهرية” ،التي تفوقت باأدائها
الت�شديري يف الأ�شهر الثمانية
الأوىل من العام اجلاري
(يناير -اأغ�شط�س ،)2018
ومت اختيار ال�شركات الفائزة يف
املبادرة بنا ًء على قاعدة بيانات
�شهادات املن�شاأ يف غرفة دبي.
وح�شلت �شركة “دبور
الدولية املحدودة على جائزة
ال�شركة �شاحبة اعلى قيمة يف

ال�شادرات ل�شهر يناير ،و�شركة
“نوبال�س اند�شرتيز املحدودة”
على جائزة ال�شركة امل�شدرة
لأكرب عدد من الأ�شواق لفرباير،
و�شركة “بوليمد ترايدنغ” على
جائزة ال�شركة الأكرث اإ�شدار ًا
ل�شهادات املن�شاأ ل�شهر مار�س،
و�شركة “اإيزي باي جيرنال
ترايدنغ” على جائزة اأعلى
قيمة �شادرات �شمن ال�شركات
النا�شئة ل�شهر اأبريل.
بينما ح�شلت “ديال بيلدينغ
ماترييال ترايدرز” على جائزة
ال�شركة �شاحبة اعلى قيمة يف

ال�شادرات ملايو ،و�شركة “�شيلفر
لين جايت فود�شتف ترايدنغ” على
جائزة ال�شركة امل�شدرة لأكرب عدد
من الأ�شواق ل�شهر يونيو“ ،فود
�شب�شياليتيز ليمتد” على جائزة
ال�شركة الأكرث اإ�شدار ًا ل�شهادات

املن�شاأ يف يوليو ،و�شركة
“او�شرام ليتينغ ال�شرق
الأو�شط” على جائزة ال�شركة
�شاحبة اأعلى قيمة �شادرات
�شمن ال�شركات النا�شئة ل�شهر
اأغ�شط�س.

“إيجل هيلز الشارقة” تفتتح مركز
مبيعات جديد في جزيرة مريم بالشارقة

قامت “اإيجل هيلز ال�شارقة”
املخت�شة بالتطوبر العقاري،
بدعوة امل�شرتين وامل�شتثمرين
الذين يتطلعون اإىل ال�شتفادة
من اأحدث امل�شاريع العقارية

الفاخرة يف اإمارة ال�شارقة اإىل زيارة
مركز مبيعاتها اجلديد يف جزيرة
مرمي بال�شارقة.
ويوفر مركز املبيعات اجلديد
املعلومات وخدمات املبيعات

للعمالء الراغبني بال�شراء يف
جزيرة مرمي ،وهو م�شروع بارز
يجري تطويره على الواجهة
البحرية يف ال�شارقة ،ويقدم
ت�شمي ًما راق ًيا علي النمط

الع�شري ،ف�ش ًال ع ّما ميتاز به
من اإطاللت فريدة.
وبالتزامن اأعلنت ال�شركة ا ً
أي�شا
عن اإطالق املبيعات ملبنى “�شيان
بيت�س رزيدن�س” املطل على البحر،
ليكون العقار الثالث الذي �شيتم
اإطالقه يف جزيرة مرمي .ويتكون
من � 167شقة ،ترتاوح بني
ال�شتوديوهات وال�شقق من ثالث
غرف ،اإ�شافة اإىل  20م�شاحة
خم�ش�شة للمحالت التجارية
واملطاعم واملقاهي .ويقع املبنى
ال�شكني على مقربة من ال�شاطئ.
وتعد جزيرة مرمي اأحد ثالثة
م�شاريع عقارية رائدة تتوىل
“اإيجل هيلز ال�شارقة” تطويرها،
اإىل جانب “واجهة كلباء” و
“ق�شر اخلان” ،بقيمة اإجمالية
ت�شل اإىل  2.7مليار درهم.
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أﺧﺒﺎر
نون تطلق برامج التدريب
المهني لطلبة الجامعات
والخريجين

رحبت نون من�شة التجارة
الإلكرتونية �شريعة النمو بدفعتها
الأوىل من املتدربني اإىل برنامج
خ�شي�شا ملدة ثمانية
جديد م�شمم
ً
اأ�شابيع ،يف حني اأنها �شتطلق يف
ً
خمططا مكثف ًا للخريجني ملدة
يناير
�شتة اأ�شهر .حيث ت�شتقطب خريجي
اجلامعات املوهوبني لالن�شمام
اإىل �شفوفها كما تطلق من�شة
رقمية تعر�س برناجمها للخريجني
واملتدربني.
يف �شياق اإطالقها للمبادرة� ،شتزور
نون جامعات حملية ودولية للتحدث
مع الطالب ومناق�شة الربامج التي
ميكن اأن تدفع مواهب امل�شتقبل اإىل
جمموعة من الوظائف العليا يف
جمايل التجارة الرقمية والتجارة
الإلكرتونية .ويجب اأن ميتاز
املتدربني بتفوق علمي ودرجات
ممتازة ،بالإ�شافة اإىل ال�شغف
للتعلم والنظرة الإيجابية .وتعد
نون املتدربني املميزين واخلريجني
الناجحني الذين يثبتون جدارتهم
خالل الربنامج التدريبي بوظائف
بدوام كامل يف اأي من الأق�شام
اخلم�شة ع�شر املختلفة يف نون.
ي�شاهم توظيف املواهب املحلية يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي لقيادة
القت�شاد يف روؤية الإمارات 2021
حيث تهدف اأهداف “الأمم املتحدة
يف املعرفة” اإىل تنويع �شوق العمل يف
البالد اإىل اقت�شاد قائم على املعرفة.
كما ت�شاهم نون يف روؤية ال�شعودية
 2030من خالل توفري فر�س العمل
والتدريب يف جمال البيع بالتجزئة
عرب الإنرتنت.
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البحرين  :مجلس التنمية االقتصادية يجذب
استثمارات قياسية بقيمة  810مليون دوالر
اأعلن جمل�س التنمية القت�شادية
عن جناحه يف ا�شتقطاب
ا�شتثمارات قيا�شية اإىل مملكة
البحرين العام اجلاري ،يف
جمموعة متنوعة من القطاعات
وهو ما ي�شري اإىل الهتمام املتزايد
الذي يوليه امل�شتثمرون بالبحرين
باعتبارها البوابة املثلى للدخول
اإىل القت�شاد اخلليجي البالغ
حجمه  1.5تريليون دولر.
ومنت ال�شتثمارات التي جذبها
املجل�س خالل ت�شعة �شهور بن�شبة
 ،138%حيث جنح يف ا�شتقطاب
� 76شركة مبجموع ا�شتثمارات
بلغ حجمها  810مليون دولر

متجاوز ًا الرقم القيا�شي الذي
�شبق واأن حققه يف  2017من
خالل ا�شتقطاب � 71شركة بلغت
ا�شتثماراتها  733مليون دولر.
وت�شاعف حجم ال�شتثمارات
املبا�شرة خم�س مرات باملقارنة مع
عام  .2015ومن املتوقع اأن ت�شاهم
هذه ال�شتثمارات يف خلق اأكرث من
 4200وظيفة يف ال�شنوات الثالث
القادمة من بينها  1100وظيفة
نوعية� ،شتوفر راتب اأ�شا�شي يتجاوز
 1850دولر.
ومن بني اأبرز التطورات عام
 2018تطوير البيئة الداعمة يف
اململكة مبا يف ذلك اإطالق خليج

البحرين للتكنولوجيا املالية ،اأكرب
مركز يف منطقة ال�شرق الأو�شط
و�شمال اأفريقيا ،اإىل جانب اإن�شاء
�شندوق ال�شناديق “الواحة” بقيمة
 100مليون دولر لتمويل ال�شركات
النا�شئة بال�شرق الأو�شط.
كما �شهدت اململكة ا ً
أي�شا عددًا
من الإعالنات الرئي�شية عن
امل�شاريع ال�شتثمارية خالل
منتدى “بوابة اخلليج” ،الذي
جمع اأكرث من ثمامنائة وخم�شني
من امل�شتثمرين الدوليني وقادة
الأعمال لال�شتفادة من الفر�س
التي خلقها التحول القت�شادي يف
دول جمل�س التعاون اخلليجية.

تفعيل الربط اإللكتروني بين مجلس المشاريع الصغيرة
ونظام المناقصات بوزارة المالية

وياأتي هذا الربط لريفد جهود
اأعلن كل من جمل�س امل�شاريع
واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة التابع جمل�س امل�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية
واملتو�شطة يف توفري الت�شهيالت
لوزارة القت�شاد ،ووزارة املالية
واحلوافز التي اأقرها القانون
عن تفعيل نظام الربط الإلكرتوين
الحتادي لأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية
ملناق�شات احلكومة الحتادية مع
الربنامج الوطني للم�شاريع ال�شغرية؛ واملتو�شطة من املواطنني ،وللم�شاهمة
يف حتقيق الروؤى احلكومية يف متكني
الذراع التنفيذي للمجل�س ،لتمكني
رواد الأعمال املواطنني من اأ�شحاب وتعزيز تناف�شية ريادة الأعمال
الوطنية.
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة من
احل�شول على ما ل يقل عن  10%ويتوجب على رواد الأعمال الإماراتيني
من اإجمايل العقود وامل�شرتيات التي الراغبني باحل�شول على خدمة
الدخول يف املناق�شات احلكومية
تقوم بها اجلهات الحتادية ،وما
ن�شبته  5%من عقود ال�شركات التي الحتادية للم�شرتيات احلكومية؛
تنفيذ ثالث خطوات اأ�شا�شية،
متلك احلكومة الحتادية ما ل يقل
وهي الت�شجيل يف املوقع الإلكرتوين
عن  25%من راأ�س مالها.

للربنامج الوطني للم�شاريع ال�شغرية
واملتو�شطة http://www.
 ،/uaesme.aeليتم مبا�شرة
اإ�شدار رقم ع�شوية مفعل يف
الربنامج ،ومن ثم اإدخال هذا الرقم
وت�شجيل بيانات رواد الأعمال �شمن
موقع امل�شرتيات لوزارة املالية ،مما
مينحهم الأف�شلية يف املناق�شات
احلكومية الحتادية.
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�شبكة بلوك ت�شني قادرة على
التفاعل مع جميع العمليات الرقمية
واليدوية يف قطاع العقارات،
اخلطوة التي لقت الرتحيب من قبل
املطورين العقاريني.
وتهدف دائرة الأرا�شي والأمالك
بدبي من خالل توفري �شبكة
م�شرتكة بني جميع امل�شاهمني،
الق�شاء على املعامالت الورقية
وتقدمي عقود رقمية لتح�شني
و�شمان اأمن التعامالت العقارية
وتب�شيطها.
وقال توم رودز ،مدير معر�س �شيتي
�شكيب جلوبال“ :مما ل �شك فيه اأن
البلوك ت�شني تعترب واحدة من اأهم
التقنيات املوؤثرة يف القطاع العقاري.
�شوف جتلب التكنولوجيا اجلديدة
هذه حقبة من ‘العقود الذكية’
نظرا لقدرتها على ت�شكيل وت�شديق
وتدقيق العقود ب�شكل حلظي ،ويف اأي
مكان يف العامل”.
واأ�شاف“ :ن�شهد زيادة يف
املطورين املحليني الذي يفكرون
باإبداع وبتخطيط ا�شرتاتيجي
لال�شتفادة قدر الإمكان من
التكنولوجيا اجلديدة هذه ،ول
�شك اأن انت�شار وت�شخم هذا
التوجه ياأتي نتيجة م�شاعي حكومة
دبي احلثيثة الرامية لت�شمني
التكنولوجيا يف خدماتها ولكون
ال�شوق يف مرحلة ن�شوج ن�شبيا”.
ورحبت عزيزي للتطوير
بالتغيريات التي طرحتها دائرة
الأرا�شي والأمالك بدبي ،والتي
جاءت يف وقت ت�شتعد فيه ال�شركة
املطورة لإطالق م�شاريع ت�شاف
لقائمة م�شاريعها الرائدة ،وتتوقع
اأن ت�شاهم الأنظمة اجلديدة يف
تقدمي الفائدة لالأفراد واملوؤ�ش�شات
يف القطاع.
وتدر�س عزيزي للتطوير ،التي
تدير يف الوقت احلايل م�شاريع

تفوق قيمتها عن  45مليار درهم
اإماراتي يف دبي ،طرق ًا جديدة
لتقدمي تكنولوجيا البلوك ت�شني
يف اأعمالها .وقالت �شيدا توتو ،
نائب الرئي�س التنفيذي للمبيعات
والت�شويق ل�شركة عزيزي للتطوير:
“اأكدت حكومة دبي خططها
ل�شتخدام تكنولوجيا البلوك ت�شني
يف خدماتها ،بدءا من بطاقات
املواقف حتى عقود بيع الأرا�شي”.
وتن�شم عزيزي للتطوير ،التي
تتخذ من دبي مقر ًا لها ،اإىل قائمة
من كبار املطورين الطاحمني
ل�شتك�شاف تاأثري التكنولوجيا على
القطاع خالل �شيتي �شكيب جلوبال،
املعر�س العقاري وال�شتثماري الذي
اأقيمم يف مركز دبي التجاري العاملي
بني  2و 4اأكتوبر.
واأ�شافت توتو“ :بالنظر اإىل التزام
الدولة جتاه مبادرات املدن الذكية،
وبا�شتغالل تكنولوجيا البلوك ت�شني،
فما هي اإل م�شاألة .اإن ا�شتخدام

تكنولوجيا البلوك ت�شني �شيعمل على
ت�شهيل الأعمال بني امل�شتثمرين
وامل�شرتين واملطورين من خالل
خف�س الوقت واجلهد واملال”.
مطور اآخر يقوم بدرا�شة اأجنع
الطرق لال�شتفادة من تكنولوجيا
البلوك ت�شني ،اإمكان العقارية،
�شركة التطوير العقاري التي تتخذ
من اأبوظبي مقرا لها ،والتي �شتقوم
خالل م�شاركتها يف �شيتي �شكيب
جلوبال باإطالق م�شروع وجهة
جديدة على طول �شاحل الإمارات،
الوجهة ال�شاحلية الطبيعية الواقعة
بني العا�شمة ومدينة دبي.
وتوؤثر التكنولوجيا مثل البلوك
ت�شني وطائرات الدرون والواقع
املعزز ب�شكل كبري جدا على �شناعة
العقارات ذلك اأنها تلعب دورا يف
خف�س النفقات وتعزيز النت�شار
وا�شتقطاب اخلربات اجلديدة”.
تعد تكنولوجيا البلوك ت�شني باإحداث
ثورة يف املجالت املوؤثرة ب�شناعة

العقارات ،وفريقنا البحثي يخترب
اإمكانات التكنولوجيا هذه يف ت�شهيل
التعامالت للم�شتثمرين من خمتلف
اأنحاء العامل”.
هذا وخ�ش�س موؤمتر �شيتي
�شكيب جلوبال جل�شة نقا�شية
عن البلوك ت�شني بعنوان“ :كيف
�شتغري تكنولوجيا البلوك ت�شني
وجه ال�شناعة” ،ت�شلط فيها
ال�شوء على اأدق تفا�شيل تكنولوجيا
البلوك ت�شني يف �شناعة العقارات،
وحتلل اآثارها وخماطرها
والتحديات التي �شتواجهها.
ويعود معر�س �شيتي �شكيب جلوبال
لالنعقاد بدعم من ال�شركاء
املوؤ�ش�شني :دبي العقارية ونخيل؛
والرعاة البالتينيون :جزيرة
املرجان واإلتزام لإدارة الأ�شول؛
والرعاة الف�شيون نويانالر و
�شركة متليك للعقارات؛ وال�شريك
ال�شرتاتيجي :دائرة الأرا�شي
والأمالك بدبي.
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اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮﻛﺘﺸﻴﻦ

ﻓﻲ دورة ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻜﻴﺐ
ﺟﻠﻮﺑﺎل ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم
خاص - entrepreneralarabeya

ﺣﻈﻴﺖ حملة دبي الرامية العقاريني واللذين ميلكون اأكرث من
 200م�شروع يف مراحلها املختلفة.
جلعل املدينة مركزا للبلوك ت�شني
ودور التكنولوجيا الكبري يف اإحداث ت�شدرت عزيزي للتطوير واإمكان
نقلة نوعية يف قطاع العقارات
العقارية قائمة كبار الالعبني يف
الإماراتي بدعم كبار املطورين
القطاع العقاري الذين �شلطو ال�شوء
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على ا�شرتاتيجية دبي للبلوك ت�شني
بكونها مبادرة ثورية وذلك يف الوقت
الذي بدء فيه العد التنازيل لنطالق
معر�س �شيتي �شكيب جلوبال ال�شهر
القادم ،موؤكدين الدور الكبري الذي

�شتلعبه التكنولوجيا يف دفع عجلة
القطاع العقاري.
وانطالق ًا من الأهداف احلكومية
الرئي�شية ،قامت دائرة الأرا�شي
والمالك بخطوات حثيثة لتنفيذ

طويل يف العمل وال�شتمتاع ب�شعور
جيد جتاه ذلك .هذه هي مكافئتنا”.
واأ�شاف“ :ميكن اأن ُيعزى جناحنا
يف الإمارات اإىل قدرتنا على درا�شة
ال�شوق بعمق ،وحتديث باقة خدماتنا
ب�شكل منتظم وحت�شني جودة
خدماتنا وفق ًا ملالحظات العميل،
مع �شمان تعديلها وفق ًا للمتطلبات
وطلب العمالء .ولذلك فاإننا واثقون
باأن اخلدمة الحرتافية واملميزة
ذات الكفاءة العالية التي نقوم
بتوفريها على اأكمل وجه �شتالقي
اإقبا ًل لدى عمالئنا يف الكويت”.
وقد حققت ال�شركة جناحات
كبرية يف الإمارات مع و�شول
اإيراداتها ال�شنوية اإىل  4ماليني
دولر اأمريكي وحتقيق منو ًا �شهري ًا
بن�شبة ت�شل اإىل اأكرث من 20%
خالل الأ�شهر ال�شت املا�شية
وقد قررت ال�شركة تو�شيع نطاق
كاف من
عملها بعد اإجراءها لقدر ٍ
ا�شتبيانات ر�شا العمالء.
ويقول كرم كويوجو ،ال�شريك
املوؤ�ش�س يف �شركة Just-
”:mopقمنا باإجراء بحث حول
احتياجات واأولويات هذه ال�شوق
قبل الدخول اإليها مبجموعة
خدماتنا .بالن�شبة لنا فاإن
املعلومات والبيانات التي نح�شل
عليها تعد اأ�شا�شية وت�شاعدنا يف
اتخاذ اخلطوة التالية لي�س فقط
لتمكيننا من اأن نكون الأف�شل واإمنا
ت�شاعدنا كذلك يف و�شع معايري
خا�شة بقطاع التنظيف”.
واأ�شاف“ :ذهبنا مبا�شرة من مقرنا
يف الإمارات اإىل الكويت ل�شبب
حمدد ،وهو اأن اجليل اجلديد يف
الكويت يتكون من فئة ال�شباب ورواد
الأعمال الذين لديهم قدر عايل من
الدخل القابل للت�شرف .تاأكدنا من
القيام بكافة اخلطوات الالزمة.
وبالإ�شافة اإىل الرتكيبة ال�شكانية

املثرية ،فاإن حجم ال�شوق الذي
ميكن تقدمي اخلدمات له يعد
جذاب للغاية وميكن التاأكد من
ذلك من خالل �شجالت ال�شركات
النا�شئة الأخرى عرب النرتنت
ول توجد هنالك عوائق اأ�شا�شية
لدخول هذا ال�شوق .ولذلك ،فاإن
تو�شيع نطاق عملنا يف الكويت هي
خطوة اإيجابية وكانت ال�شتجابة
الأولية رائعة .وقد �شررنا بالتاأكد
من دقة ال�شتبيانات التي قمنا
باإجراوؤها”.
تتوفر املن�شة الفريدة واملبتكرة
عرب www.justmop.
 comعلى نظام  IOSيف متجر
تطبيقات اآبل وعلى نظام اأندرويد
يف متجر جوجل بالي.
و�شركة  Justmopمن�شة
رقمية للخدمات املنزلية ،حيث
ميكن للعمالء حجز معينة منزلية
ذات كفاءة عالية وتدريب ممتاز
واحل�شول على خدمة ذات م�شتوى
عال منذ املرة الأوىل .الأمر ب�شيط
ِ
للغاية .يقوم مالك املنزل بحجز
خدماتنا من خالل موقعنا على
النرتنت اأو التطبيق على الهاتف
الذكي يف اأق ّل من دقيقة .اإذا كانت
املرة الأوىل للم�شتخدم ،ف�شيتل ّقى
مكاملة هاتفية يف غ�شون �شاعة من

وقت احلجز للرتحيب به ومعرفة ما
اإذا كان لديه ا ّأي متطلبات خا�شة.
ي�شل موظفونا املد ّربون جيد ًا يف

الوقت املحدد ،ويكون اأمام املالك
فر�شة لال�شتمتاع بال�شاعات الأربع
الإ�شافية التي يربحها ك ّل اأ�شبوع.

نجاح الشركة في اإلمارات يعود إلى دراسة
السوق بعمق ،وتحديث باقة من الخدمات

المناسبة بشكل منتظم وتحسين جودة هذه

ً
وفقا لمالحظات العميل ،مع ضمان
الخدمات
ً
الحقا
تعديلها
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ﺷﺌﻮن رﻳﺎدﻳﺔ

تخطيط | قيادة | إدارة | إدارة | تمويل | وجهة نظر | تمويل

Justmop.com

ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ إﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
رانيا سالمة  -دبي
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ﺷﺮﻛﺎت عديدة انطلقت
من الإمارات وتو�شعت اإىل دول
اأخرى ،وهذا يعك�س ن�شاط البيئة
ال�شتثمارية يف الإمارات ،وموؤخر ًا
اأعلنت ،Justmop.com
من�شة توفري اخلدمات املنزلية
ح�شب الطلب التي تاأ�ش�شت يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،عن
تو�شيع نطاق عملها اإىل الكويت،
م�شرية اإىل اأن وجود فئة ال�شباب
والرتكيبة ال�شكانية املميزة يعد
عامل اأ�شا�شي لتخاذ هذا القرار.
قامت �شركة justmop.com
على مدار الأربع اأعوام املا�شية،
بتاأ�شي�س مكانتها كاأف�شل خيار
خلدمات التنظيف بامتياز .وقد
�شاهمت ثقة العمالء يف متكني
ال�شركة من تطبيق برناجمها
للتو�شع دولي ًا.
وتوفر ال�شركة خيار ًا اقت�شادي ًا مع
اأ�شعار تبداأ من  2دينار كويتي يف
ال�شاعة ،وتقدم justmop.com
حالي ًا باقتني يف دولة الكويت :ت�شمل
الباقة الأوىل تقدمي خدمة التنظيف
ملدة � 5شاعات و باقة اأخرى ملدة
� 10شاعات.
ويقول علي �شاتاي اأوزكان ،موؤ�ش�س
ال�شركة “ :ال�شبب الرئي�شي لتقدمي
هاتني الباقتني هو احلجم الكبري
للمنازل يف الكويت ،حيث اأنها اأكرب
من املنازل يف الإمارات التي تتطلب
�شاعتني كحد اأدنى للتنظيف .وقد
نقوم بتوفري اخليار الأ�شلي ذو
ال�شاعتني اإذا احتاج ال�شوق لذلك.
خدماتنا تتميز باملرونة ونقوم
بتعديلها وفق ًا ملتطلبات ال�شوق.
باخت�شار ،يكمن هدفنا يف جملة
واحدة :وهي توفري الوقت لعمالئنا
لكي يتمكنوا من ا�شتخدامه ب�شكل
اأكرث كفاءة وترك مهمة التنظيف
لنا .نريدهم اأن يعودوا اإىل منازلهم
ليجدوا بيئة مريحة بعد عناء يوم

ناصر بطي عمير بن يوسف:

“االتحاد العقارية”

تبني مشاريع نابضة بالحياة
تتجه السوق العقارية في دبي نحو تعزيز الشفافية واإلصالحات التنظيمية .وأظهرت تقارير
متعددة عن أداء السوق في الربع الثاني من عام  2018أن دبي حافظت على مكانتها كأكثر
األسواق العقارية شفافية في المنطقة ،وهو األمر الذي جعلها متاحة كوجهة استثمار
عالمية وساعد على ترسيخ الثقة في منتجها العقاري الذي يلبي الطموحات والمصلحة النهائية
للمشترين والمستأجرين.

ﻓﻲ هذا اللقاء نتحدث
مع نا�شر بطي عمري بن يو�شف،
رئي�س جمل�س اإدارة �شركة “الحتاد
العقارية ،الذي ر�شم لنا خريطة
ال�شوق حالي ًا وتوقعاتها امل�شتقبلية،
م�شيد ًا بالدور الكبري الذي تلعبه
�شيا�شة ال�شفافية وتكري�س الثقة يف
هذه ال�شوق واحلوافز الكبرية التي
اأعطتها حزمة القوانني والقرارات
التي اأ�شدرتها احلكومة موؤخر ًا.
نسأل بشكل خاص عن
التطورات األخيرة في
السوق العقارية وهل
هناك تباطؤ في النمو
كما يشاع ،أم أن السوق
تتجه إلى المزيد من النضج
والنمو المستدام؟

حول هذا املو�شوع يوؤكد ال�شيد
نا�شر اأن التطورات التنظيمية التي

�شهدتها الإمارة ،مثل تخفي�س ر�شوم
الأعمال على ال�شركات ،وال�شماح
بالتملك الأجنبي بن�شبة 100%
لل�شركات خارج املناطق احلرة،
وفق ًا ل�شوابط حمددة ،واإتاحة
تاأ�شرية الإقامة الطويلة ملدة 10
�شنوات لبع�س اأ�شحاب املهن وفئات
حمددة ،وكذلك ال�شماح بالإقامة
الطويلة للمتقاعدين من الوافدين
بعد �شن  55عام ًا ،وفق ًا ل�شروط
حمددة ،كلها اأ�شهمت جميع ًا يف
ت�شجيع ال�شتثمار العقاري الأجنبي
وعززت ثقة امل�شتثمرين ،كما اأنها
تدعم ن�شج ال�شوق وتوجهه اأكرث
نحو النمو امل�شتدام وهذا اأف�شل لكل
اأطراف ال�شوق العقاري من مطورين
وبنوك وم�شتثمرين وو�شطاء
وم�شتاأجرين وغريهم.
وبال�شتفادة من الرتكيبة ال�شكانية
الغنية والنا�شئة ،ركز املطورون

با�شتمرار على تلبية احتياجات
امل�شتخدمني النهائيني ،واأدى ذلك
اإىل زيادة يف فئة العقارات ذات
الأ�شعار املعقولة .وبح�شب ما تظهره
تقارير ذات م�شداقية حول اأداء
ال�شوق العقاري يف دبي للربع الثاين
من عام  2018ف�شتجد انه حدث
تغري بن�شبة متو�شطة بني 10%
و 12%يف اأ�شعار الفلل وال�شقق
على التوايل يف العام املا�شي .وعلى
الرغم من تراجع اأ�شعار العقارات،
اإل اأن امل�شاريع حافظت على معدلت
اإ�شغال مالئمة ،وحافظ ن�شاط
املبيعات على ثباته.
محفظة متميزة من
المشاريع
“االتحاد العقارية”
تمتلك محفظة مميزة

من المشاريع ،ما هي
خطط الشركة لتعزيز هذه
المحفظة خالل الفترة
المقبلة؟

يقول ”:ن�شعى دائم ًا اإىل تعزيز
حمفظتنا من امل�شاريع التي تعد
عالمات مميزة يف ال�شوق العقارية،
مثل موتور�شيتي ،دبي اأوتودروم،
غرين كوميونيتي ،اأبتاون موتور
�شيتي ،غرين كوميونيتي يف جممع
دبي لال�شتثمار ،اأبتاون مردف
وغريها ،ولذلك اأكملنا بنجاح خالل
الفرتة املا�شية بناء م�شروع “اأويا
ريزدن�شز” بتكلفة  450مليون
درهم ،وميتد املبنى على م�شاحة
184ألف قدم مربعة ويحتوي على
طابق اأر�شي وخم�شة طوابق علوية،
كما يت�شمن  269وحدة �شكنية
ت�شم �شقق ًا منوعة بدء ًا من غرفة
نوم واحدة وحتى اأربع غرف نوم،
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Why Study at GMU?

UNDERGRADUATE PROGRAMS

• Internationally Recognized Curriculum
• Innovative teaching learning methods
• Joint program with International
Universities
• Clinical Training at Thumbay Academic
Health Care Centers
• International Elective Training programs
• Prospects for employment within the group
• International Alumni Network
• Diverse culture of students and faculty

• Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
• Bachelor of Biomedical Sciences
• Associate Degree in Pre-Clinical Sciences
• Doctor of Dental Medicine
• Doctor of Pharmacy
• Bachelor of Physiotherapy
• Bachelor of Science – Medical Laboratory Sciences
• Bachelor of Science – Medical Imaging Sciences
• Bachelor of Health Science in Anesthesia and Surgical Technology
• Bachelor of Science in Nursing

GRADUATE PROGRAMS
• Master of Public Health
• Master of Physical Therapy

+971 6 7431333, +971 6 7030691 - 96

admissions@gmu.ac.ae

www.gmu.ac.ae

ﻗﺎدة

اأمام املرحلة الثانية من منطقة
اإ�شافة اإىل �شقق دوبلك�س .وتتوفر
دبي موتور �شيتي والنمو املرافق
جميع ال�شقق حالي ًا لالإيجار كما
مت بيع عدد حمدود من الوحدات ،لالأحياء املحيطة بامل�شروع ،الأمر
الذي يعزز مكانة املنطقة املتنامية
ومت بالفعل ت�شليم امل�شروع الذي
اأحدث م�شاريع العقارية يف منطقة ب�شرعة ب�شفتها وجهة معي�شية
جذابة ومركز ًا رائد ًا للرتفيه
دبي موتور �شيتي ،وكان امل�شروع
والأعمال يف اإمارة دبي”.
منذ بدايته قد حظي باهتمام
ملحوظ من امل�شتثمرين وامل�شرتين وي�شيف ”:ت�شعى منطقة دبي موتور
على اخلريطة الذين يتطلعون اإىل �شيتي ب�شرعة حثيثة اإىل تر�شيخ
موقعها كوجهة مثالية توفر مزيج ًا
جتارب معي�شية ذات جودة عالية
ومرافق منوعة �شمن من�شاأة متعددة رائع ًا من خيارات الرتفيه واملطاعم
ومتاجر التجزئة� ،شمن بيئة
ال�شتخدامات.
متعددة ال�شتخدامات خم�ش�شة
ويو�شح بالقول ”:يعك�س م�شروع
للم�شاة .و�شت�شهد املرحلة التالية
“اأويا ريزدن�س” روؤية �شركتنا
ال�شرتاتيجية املتجددة والرامية اإىل من امل�شروع اإن�شاء جم ّمع يركز على
اأمناط احلياة الع�شرية ،وي�شمل
الرتقاء بجودة الوحدات ال�شكنية
وم�شاريع التجزئة يف ال�شوق املحلية ،منطقة جديدة ت�شم متاجر جتزئة
و�شمان حتقيق قيمة اأكرب لل�شكان متنوعة ،ومركز اأعمال ،و�شارع ًا
والعمالء على حد �شواء .ومن �شاأن يحت�شن جمموعة وا�شعة من
املطاعم ووجهات الرتفيه اجلذابة،
ت�شليم امل�شروع اأن ميهد الطريق
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مبا يعزّز من مكانة الحتاد العقارية
ك�شركة رائدة يف جمال تطوير
املجمعات ال�شكنية.
كما قمنا موؤخر ًا عن طريق �شركتنا
“العقارية لال�شتثمار” اململوكة
بن�شبة  % 30لـ”الحتاد العقارية”
بت�شليم  76وحدة تاون هاو�س
كدفعة اأوىل من م�شروع “غرين
كوميونيتي وي�شت” املرحلة الثالثة
يف جممع دبي لال�شتثمار ،بالتوافق
مع اجلدول الزمني املحدد له.

ويتكون امل�شروع البالغة كلفته 97
مليون درهم من  210وحدات

تاون هاو�س مت بناوؤها على ثالث
مراحل ،وت�شتمل على 122
وحدة مكونة من اأربع غرف نوم
و 88وحدة من ثالث غرف،
و� 16شقة دوبلك�س ،اإ�شافة اإىل
م�شاحات للتجزئة ومراكز ترفيهية
وم�شاحات خ�شراء حتيط بامل�شروع
الذي تبلغ م�شاحته  1.48مليون
قدم مربع”.

�شاملة على امتداد عملياتنا ،وقمنا
داخلي ًا باتخاذ الإجراءات الالزمة
لتتنا�شب مع توجهاتنا اجلديدة،
كما قمنا بتو�شيع نطاق اأعمالنا،
والأ�شواق التي ن�شتهدفها .و�شهدت
عمليات ال�شركة خالل الفرتة
الأخرية ن�شاط ًا ملحوظ ًا ما ي�شهم
يف تعزيز حمفظتنا ال�شتثمارية،
ودعم ا�شرتاتيجيتنا التنموية،
يف الوقت الذي ن�شعى فيه قدم ًا
اإىل تعزيز قوة وكفاءة املجموعة،
والرتقاء باإمكاناتها؛ لغتنام
الفر�س اجلديدة� ،شواء داخل دولة
الإمارات ،اأو يف الأ�شواق اخلارجية.
ونحن نفكر با�شتمرار يف التو�شع
يف امل�شاريع التي تعالج الحتياجات
املتزايدة للعمالء ،متا�شيا مع
ا�شرتاتيجيتنا خللق خربات
ا�شتثنائية من خالل اأف�شل املعايري
العاملية.

ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳﺘﻮاﺻﻞ
ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺑﻘﻮة وﺳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﺰﻳﺪ� ﻣﻦ
اﻟﺨﻴﺎرات ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أﻳﻀ�
أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

من املالك وامل�شتاأجرين الذين
يحر�شون على انتقاء العالمات
التجارية التي يتعاملون معها بعناية.
لقد اأ�شبح العمالء اليوم اأكرث وعي ًا
وحتكم ًا بالأمور ،لذا فاإننا ن�شعى اإىل
التميز عن غرينا عرب توفري جتارب
ا�شتثنائية بالفعل .وكلنا ثقة باأن
جممعاتنا ال�شكنية وخدماتنا املتعددة
هي التي �شتعك�س عرو�شنا املتميزة،
ونحن ملتزمون بتعزيز ال�شتثمار يف
هذه اخلدمات واملجمعات ،ودائم ًا
نرتك خدماتنا املميزة والتجارب
اجليدة التي نقدمها ل�شكان جممعاتنا

ال�شكنية تتحدث عن نف�شها ،لأننا
واثقون اأنها �شمن الأف�شل يف ال�شوق
اإن مل تكن الأف�شل.
إطالق مشاريع جديدة
هل تفكرون بالتوسع في
إطالق مشاريع جديدة خارج
إمارة دبي؟

ن�شعى دائم ًا لغتنام فر�س
ا�شتثمارية جديدة داخل وخارج
دبي ودولة الإمارات ،وذلك بعدما
جنحنا يف بناء ا�شرتاتيجية منو

هناك بعض التوقعات
السلبية حول قدرة القطاع
العقاري على العودة إلى
االزدهار مرة أخرى ،هل
تعتقدون أنه قادر على
تجاوز التحديات الحالية؟

يف ظل التطورات التي ي�شهدها
ال�شوق حالي ًا ،هناك حاجة اإىل
متهيد الطريق ب�شورة اأكرب
اأمام ال�شتثمار الأجنبي لأنه
�شيكون حمرك ًا جيد ًا لنمو القطاع
العقاري خالل الفرتة املقبلة.
والأمر اجليد اأن دائرة الأرا�شي
والأمالك يف دبي� ،شجلت خالل
الن�شف الأول من عام ،2018
ا�شتثمارات اأجنبية ملفتة بلغت
قيمتها  21مليار درهم ،مقارنة بـ
 4.1مليار درهم من ال�شتثمارات
العربية ،و 11.6مليار درهم من
امل�شتثمرين اخلليجيني .ويع ّد ذلك
اأمر ًا رائع ًا بالن�شبة ل�شوق دبي،
تتجلى فيه جاذبية املدينة كمركز

عاملي ي�شعى النا�س اإىل تاأ�شي�س
م�شتقبلهم فيه .وبالإ�شافة اإىل
ذلك ،ي�شهم ال�شتثمار يف التعليم
وتنمية البنية التحتية بتحويل
الدولة اإىل وجهة اأكرث جاذبية
وا�شتقطاب ًا للعائالت وهو ما
ي�شب يف �شالح القطاع العقاري
يف نهاية املطاف.
العقارات معقولة
التكاليف تواصل
نموها
كيف تقيمون التطورات
اإليجابية التي شهدتها
“االتحاد العقارية” خالل
األشهر الـ 12الماضية؟

�شهدت “الحتاد العقارية” العديد
من التطورات الإيجابية خالل
الأ�شهر الـ 12املا�شية ،حيث
ان�شم اىل فريق عملنا العديد
من اخلربات و املواهب اجلديدة
ذات الكفاءة العالية ،ويف الوقت
ذاته ا�شبح لدينا حمفظة م�شاريع
جديدة ورائعة .وركزت ال�شركة
على تطبيق ممار�شات احلوكمة
وال�شفافية الكاملة متا�شي ًا مع
الروؤية احلكومية يف هذا ال�شاأن.
وقد ازداد عدد اأ�شولنا الإجمايل
يف العام املا�شي نظر ًا اإىل م�شاعينا
امل�شتمرة لتنويع م�شادر العائدات
من خالل �شركائنا املتزايدين،
ونحن ملتزمون بتعزيز النمو
ب�شفتنا �شركة عقارية رائدة يف
دبي .ويف تلك الأثناء ،يبذل فريق
عملنا جهود ًا جبارة يف م�شروع
موتور �شيتي البالغة قيمته 8
مليارات درهم ،حيث �شي�شم
خمططنا الرئي�شي اجلديد الذي
مت الإعالن عنه يف معر�س �شيتي
�شكيب  ،2017نحو 18000
�شقة وفيال �شكنية وغرف فندقية
و�شقق خمدّمة.
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ﻗﺎدة

والأعمال خارج املناطق احلرة،
قوانين التنظيم
وكذلك الإعالن عن منح تاأ�شريات
العقارية
اإقامة طويلة الأجل ملدة � 10شنوات
كيف تؤثر قوانين التنظيم لبع�س الفئات واأ�شحاب املهن
العقاري والقواعد الجديدة املرموقة ذات الطلب املرتفع يف
�شوق العمل ،وغريها من القرارات
لمنح اإلقامة للوافدين
الداعمة كلها فتحت املجال وا�شعاً
والسماح بتملك األجانب
اأمام تعزيز تدفق ال�شتثمارات
على القطاع العقاري في
الأجنبية وو�شع دبي على اخلريطة
المرحلة المقبلة؟
ك�شوق عقارية عاملية مزدهرة.
من املوؤكد اأن القرارات الأخرية
ول �شك اأن هذه القرارات التي
التي مت اتخاذها ت�شب يف �شالح
ال�شوق العقارية وتعمل على تن�شيط ت�شتهدف جعل الإقامة والعي�س
وتعزيز منوه امل�شتدام ،وخ�شو�ش ًا ما يف دبي اأكرث جاذبية للعديد من
الفئات ذات الدخل املرتفع �شوف
يتعلق بالإعالن عن ال�شماح بتملك
الأجانب بن�شبة  100%لل�شركات ترفع الطلب من جانب امل�شتخدمني
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النهائيني على متلك الوحدات ال�شكنية
ما �شيعزز منو القطاع العقاري،
وخ�شو�ش ًا اأنها تزامنت مع الإعالن
اأنه ميكن للمقيمني املتقاعدين الذين
تزيد اأعمارهم عن  55عام ًا احل�شول
على تاأ�شرية مدتها خم�س �شنوات اإذا
كان لديهم ا�شتثمار عقاري بقيمة
مليوين درهم على الأقل ،اأو مدخرات
مالية قدرها مليون درهم ،اأو دخل
�شهري ن�شط بقيمة  20األف درهم اأو
اأكرث ،كما اأنه جرى الإعالن موؤخر ًا
اأن البنوك تدر�س ت�شهيل عمليات
الإقرا�س العقاري مبا ي�شب يف �شالح
جميع الأطراف وين�شط يف الوقت ذاته
القطاع العقاري.

“االتحاد العقارية” تعد من
الشركات الرائدة في دولة
اإلمارات وتحظى بسجل
حافل من تطوير المشاريع
السكنية البارزة على مدار
ً
عاما ولديها قدرة مميزة
30
على توفير تجربة عمالء غنية
ما الجديد الذي تخططون
مستقبال؟
لتقديمه
ً

نعمل جاهدين على تعزيز وتر�شيخ
مكانة “الحتاد العقارية” كواحدة
من اأعرق ال�شركات يف ال�شوق
العقارية ،ول �شك باأننا نعمل يف
قطاع دائم التغري ،وهذا يعود اإىل
التطور ال�شريع ل�شلوكيات العمالء

ﻗﺎدة
مشروع “أفنيو
ديستريكت”
ما أبرز المشاريع التي
تخططون إلطالقها في
الفترة القريبة المقبلة؟

دائم ًا ما ت�شعى “الحتاد العقارية”
اإىل ا�شتغالل كل الفر�س
ال�شتثمارية اجليدة للتو�شع،
وت�شتهدف ال�شركة تعزيز ريادتها
يف ال�شوق العقاري عرب م�شاريع
مبتكرة تلبي احتياجات كل الفئات
امل�شتهدفة من العمالء وامل�شتثمرين
وامل�شتاأجرين.
ومن هذا املنطلق نعلن يف معر�س
�شيتي �شكيب غلوبال 2018
عن اإطالق م�شروعنا اجلديد
“اأفنيو دي�شرتكت” ،وجهة احلياة
الع�شرية متعددة ال�شتخدامات،
�شمن املرحلة الثانية من م�شروع
“دبي موتور �شيتي” .وياأتي اإطالق
امل�شروع التي ت�شل كلفته اإىل 1.6
مليار درهم كجزء من املرحلة
الثانية ان�شجام ًا مع التزام “الحتاد
العقارية” بتقدمي اأف�شل جتارب
املجمعات ال�شكنية واأرقاها .ومن
املتوقع بداء العمل يف امل�شروع قبل
نهاية عام .2018
وحتر�س الحتاد العقارية على دعم
روؤية القيادة الإماراتية يف ابتكار
جتارب �شكنية م�شتدامة و�شاملة
تعزز اأمناط احلياة ال�شحية
وال�شعيدة .ونحن ملتزمون باإن�شاء
وجهات ناب�شة باحلياة مثل “اأفنيو
دي�شرتكت” التي تتميز مبجموعة
متكاملة من املرافق ،مع اهتمام
كبري بنواحي الرتفيه والت�شلية”.
ويهدف م�شروع “اأفنيو دي�شرتكت”
اإىل تقدمي “�شيء جديد كل يوم”،
عرب اإن�شاءاته املمتدة على م�شاحة
تزيد عن مليوين قدم مربعة،
وت�شم اأكرث من  700وحدة �شكنية
م�شممة بذوق رفيع ،وباأ�شعار

تناف�شية ،وترتاوح اأحجامها بني
ال�شتوديوهات ،وال�شقق املكونة
من  3غرف نوم� ،شمن مبان
منخف�شة الرتفاع ،يف جم ّمع
�شكني يوفر اإح�شا�ش ًا بالراحة
والأجواء الجتماعية .وتتوىل �شركة
“اإيداكوم” التابعة ل�شركة “الحتاد
العقارية” م�شوؤولية اإدارة املج ّمع،
عرب فريقها اخلا�س لالإدارة
العقارية ل�شمان جتربة عي�س �شل�شة
ومريحة للمقيمني.
كما تقوم “الحتاد العقارية” بعملية
حتديث لـ”اأوتودروم دبي” عرب
من�شاأة �شباق جديدة على الطرق
الوعرة ل�شيارات ال�شباق ذات الدفع
الرباعي ،وذلك بهدف جذب جمهور
جديد وجتارب جديدة .و�شيعني هذا
التو�شع اأي�ش ًا اأن الأن�شطة املتعلقة
بحلبة �شباق “ذا كارتينغ” �شيتم
نقلها داخل “اأوتودروم دبي” حتى
تكون التجربة اأكرث اإثارة وحما�ش ًا
ومتعة.
هل تتوقعون أن تنعكس
التطورات والمشاريع
ً
إيجابيا على نتائج
الجديدة
أعمال “االتحاد العقارية”
عن الربع الثالث المتوقع
ً
قريبا؟
إعالنها
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منذ مطلع العام � 2018شهد
اأداء ال�شركة حت�شن ًا كبري ًا
مقارنة بالعام املا�شي ،وا�شتمر
الأداء بالتح�شن ب�شكل ثابت
خالل كل ربع من هذا العام.
ويف ظل ارتفاع القيمة املالية
الإجمالية ،ونحن حالي ًا نعمل
جاهدين لتحقيق نتائج مالية
حتوز على ر�شا امل�شاهمني
مع انتهاء هذا العام ،ونتوقع
م�شتقب ًال م�شرق ًا وواعد ًا ل�شركة
الحتاد العقارية.
ومن ناحية ال�شوق ب�شكل عام،
نتوقع اأداء ثابت ًا لهذه الفرتة
خ�شو�ش ًا اأن فئة العقارات
معقولة التكاليف �شتوا�شل
منوها بقوة و�شتوفر للم�شتهلكني
مزيد ًا من اخليارات
ل�شتك�شافها .ومن املحتمل
اأي�ش ًا اأن ت�شتمر �شوق العقارات
املنا�شبة مليزانيات امل�شتهلكني
يف امليل نحو تلبية اهتمامات
وتطلعات امل�شتخدم النهائي.

في ضوء أداء السوق
العقاري في  ،2018كيف
تتوقعون أداء القطاع عام
2019؟

�شيوا�شل القطاع العقاري بدبي
م�شريته نحو الن�شج وال�شتقرار
خالل عام  2019نظر ًا اإىل اأن
اللتزام احلكومي املتنامي بتعزيز
النمو القت�شادي امل�شتدام �شيزيد
معدلت الثقة املتنامية لدى
امل�شتثمرين .و�شت�شاعد ت�شهيالت
الأعمال وتخفي�شات الر�شوم
وقواعد الإقامة اجلديدة لبع�س
الفئات على تعزيز زخم الأ�شواق
وجعلها متاحة اأكرث كوجهة عاملية،
الأمر الذي يجذب مزيد ًا من
النا�س ويرفع ن�شبة ال�شتثمارات
الإجمالية .ومن املحتمل اأي�ش ًا اأن
نرى �شوق ًا متنامية للم�شرتين نظراً
اإىل اأن تزايد وترية ت�شليم امل�شاريع
�شيوؤثر على الأ�شعار يف دبي
و�شي�شهم يف توفري خيارات اأكرث
للم�شرتين وامل�شتاأجرين.

امل�شاريع ويعترب معظمهم من فئة
رواد الأعمال ال�شباب ،لديهم
اأفكار اإبداعية واهتمامات بتاأ�شي�س
م�شاريع جديدة ولكن تنق�شهم
اخلربة العملية والتي قد توؤثر على
كيفية اإدارة امل�شروع.
لذلك اأرى من ال�شروري درا�شة
احتياجات اأ�شحاب امل�شاريع
النا�شئة واملتناهية يف ال�شغر ب�شكل
منف�شل والتعرف على التحديات
التي يواجهونها ،وذلك للعمل
على تخ�شي�س برامج خمتلفة
تتنا�شب مع تلك الحتياجات ،مما
�شي�شاعدهم على حتقيق النجاح
وال�شتمرار حيث اأن معظم هذه
امل�شاريع تكون يف مرحلة التاأ�شي�س
والتي قد متتد اإىل � ٥شنوات للتاأكد
من جناح امل�شروع ،بينما يتم دعم
املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة
بربامج اأخرى لتتمكن من التو�شع
وامل�شاهمة ب�شكل اأكرب يف خلق فر�س
وظيفية للمواطنني كذلك يف دعم
القت�شاد املحلي.
الدور اإليجابي لالئحة حاضنات
األعمال في تعزيز بيئة ريادة

األعمال

من اأهم الو�شائل التي ت�شاعد
رواد الأعمال واأ�شحاب امل�شاريع
النا�شئة على النطالق هي حا�شنات
وم�شرعات الأعمال ،اإذ متكنهم من
احل�شول على مقر ولو ب�شكل موؤقت
اإ�شافة اإىل العديد من اخلدمات
التي ت�شهل عليهم عملية التاأ�شي�س،
كما اأن تواجد جمموعة من رواد
الأعمال يف نف�س املكان ميكنهم من
تبادل املعارف والتجارب فيما بينهم
ب�شكل مبا�شر وعملي.
ونظ ًرا لهتمام �شريحة كبرية
من ال�شباب ورغبتهم يف تاأ�شي�س
م�شاريعهم اخلا�شة ،فقد اهتمت

عدة جهات متمثلة يف القطاع
اخلا�س اأو احلكومي يف تاأ�شي�س
حا�شنات اأو م�شرعات اأعمال مع
اختالف توجهاتها �شواء كانت
ا�شتثمارية اأو من اأجل امل�شاهمة
يف خلق فر�س وم�شاريع جديدة
ت�شهم يف تنويع م�شادر الدخل
وتعزيز م�شرية القت�شاد الوطني
وتوفري املزيد من الفر�س الوظيفية
لل�شباب ال�شعودي.
ومع ازدياد عدد هذه اجلهات
املتخ�ش�شة دعت احلاجة اإىل
و�شع قوانني ولوائح ملنح الرتاخي�س
الالزمة ملزاولة هذا الن�شاط وذلك
لتنظيم عمل احلا�شنات وامل�شرعات
وهذا ما قامت به هيئة املن�شاآت
ال�شغرية واملتو�شطة يف اململكة
العربية ال�شعودية (من�شاآت) حيث
عملت على اإعداد درا�شة ل�شوق
احلا�شنات وامل�شرعات ملعرفة نقاط
القوة املتوفرة بهذه احلا�شنات
والعمل على تطوير اجلوانب الأخرى
لتح�شني م�شتوى اداءها ،وحتديد
امل�شاعب التي تواجه القطاع

الحصول على تمويل من أهم العقبات
التي تواجه الشركات الصغيرة
ً
نظرا إلى مخاطرها ،ولعدم
والمتوسطة،
قدرتها على اقناع حاضنات األعمال

احلكومي واخلا�س واإيجاد البيئة • جذب امل�شتثمرين �شواء املحليني
اأو اخلارجيني لال�شتثمار يف ال�شركات
املنا�شبة ملزاولة اأعمالها.
املحت�شنة.
وبعد ح�شر اأغلب امل�شاكل
• حتفيز احلا�شنات احلالية للتو�شع
ونقاط ال�شعف التي حتا�شر
هذه اجلهات والتي كان اأهمها وتقدمي خدمات متنوعة وب�شكل اأكرب.
وقد مت ت�شنيف حا�شنات الأعمال
اإيجاد تنظيم م�شتقل بن�شاط
احلا�شنات وامل�شرعات يكفل لها اإىل عدة ت�شنيفات بناء على
اداء مهامها باأ�شهل الت�شاريح الربامج واخلدمات املقدمة لرواد
والطرق ،مت ا�شتحداث ترخي�س الأعمال وهي:
خا�س بحا�شنات الأعمال وذلك حاضنات االعمال :التي تقوم بتوفري
لتنظيم عملها باململكة ،ومن
م�شاحات العمل وخدمات ا�شت�شارية
اأهداف التنظيم:
واإر�شادية من اأجل امل�شاعدة يف
• اإيجاد بيئة منا�شبة لال
تاأ�شي�س امل�شاريع وتطوير الأعمال يف
�شتثمار والتو�شع يف دعم البتكار خالل مدة زمنية حمددة كما ت�شاعد
وريادة الأعمال.
اأ�شحاب امل�شاريع النا�شئة يف احل�شول
• زيادة ا�شتثمار القطاع احلكومي على دعم مايل �شواء من خالل متويل
واخلا�س يف هذا املجال.
اأو ا�شتثمار خارجي.
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ﺣﺎﺿﻨﺎت ا�ﻋﻤﺎل دورﻫﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
فادي العوامي :مستشار المنشآت الصغيرة -
مكتب المركز االستشاري

النا�شئة واملتناهية يف ال�شغر وقدرتها املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة
ﻋﻠﻰ الرغم من ت�شنيف
بتنفيذها.
على تنفيذ العمل باختالف نوع
ال�شركات ال�شغرية اإىل عدة
ً
امل�شروع تكون حمدودة ن�شبيا ،وذلك كذلك اإمكانياتها يف احل�شول على
�شرائح بناءا ً على عدد املوظفني
متويل تكون اأقل بكثري من املن�شاآت
يرجع اإىل �شعف املوارد الب�شرية
اأو الإيرادات الإجمالية اإل اإنه يف
املتاحة لديها �شواء من ناحية العدد ال�شغرية واملتو�شطة ،نظر ًا اإىل
كثري من الأحيان تواجه ال�شركات
خماطرها العالية اأو لقلة م�شادر
النا�شئة واملتناهية يف ال�شغر بع�س اأو الكفاءات ،وال�شبب الرئي�شي يف
التمويل املتاحة والتي واإن توفرت
املعوقات وذلك ب�شبب اإدراجها حتت ذلك هو عدم قدرتها على توظيف
فتكون بن�شب اأرباح عالية مما يوؤثر
اأ�شحاب اخلربات ب�شبب ارتفاع
املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة على
على اأداء ال�شركة املايل وقدرتها على
رواتبهم اأو لعدم رغبة اأ�شحاب
الرغم من اختالف احتياجاتها.
املناف�شة ،بينما املن�شاآت ال�شغرية
هناك عدة جوانب لهذا الختالف الكفاءات العالية يف العمل لديهم
واملتو�شطة فلديها حلول متويلية
و�شوف نناق�س بع�س هذه اجلوانب وذلك لهتمامهم بالعمل لدى
ال�شركات الكبرية اأو العاملية ،لذلك خمتلفة وذلك ب�شبب ا�شتهداف
الرئي�شية لتو�شيح التحديات
الكبرية التي تواجه هذه الفئة على فاإن نوع وحجم الأعمال امل�شتهدفة البنوك التجارية والعديد من اجلهات
لأ�شحاب امل�شاريع النا�شئة يختلف التمويلية لهذه الفئة مما ينعك�س على
وجه التحديد.
اإمكانية التو�شع لديها ،اإ�شافة اإىل
ب�شكل كبري عن تلك التي تقوم
من املعروف اأن اإمكانيات املن�شاآت
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ا�شتحداث �شوق اأ�شهم ثانوي بحيث
تتمكن ال�شركات املتو�شطة من اإدراج
اأ�شهمها يف ال�شوق الثانوي وتوفري
ال�شيولة املطلوبة.
كذلك نوعية امل�شاريع للمن�شاآت
النا�شئة واملتناهية يف ال�شغر يف
الغالب تكون م�شاريع باأفكار جديدة
اإ�شافة اإىل اأن معظمها م�شاريع
تقنية والتي يجب التعامل معها
ب�شكل خمتلف متاما نظر ًا لختالف
احتياجاتها وطريقة ت�شغيلها عن
امل�شاريع التقليدية والتي تن�شط
معظم املن�شاآت املتو�شطة يف هذا
النوع من امل�شاريع.
اأي�ش ًا عامل العمر لأ�شحاب هذه

A hiring platform
that’s more than
just ad space.
We thought we would let you
know through ad space.

Hire talented students and graduates to help
grow your business at oliv.com/employers
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مسرعات األعمال :تقوم بتقديم

نفس خدمات حاضنات األعمال
إلى حد ما ولكن من خالل

تقديم برامج مكثفة لتسريع

نمو وتوسع الشركات الريادية

والناشئة وتكون في الغالب

لمدة زمنية تتراوح من ثالث إلى

ستة أشهر مقابل الحصول على
حصة في الشركة.

مساحات العمل المشتركة :تعمل
على توفري م�شاحات عمل م�شرتكة
ممثلة مبكاتب مغلقة اأو مفتوحة
موؤثثة وغرف اجتماعات ميكن
تاأجريها (بال�شاعة – باليوم –
بال�شهر) لأ�شحاب امل�شاريع النا�شئة
واأ�شحاب العمل امل�شـتقل وال�شــركات
وتقوم بتقدمي خدمــات الت�شــالت
وال�شكرتارية بالإ�شافــة لإمكانيــة
اإقامــة فعاليات وور�س عمل و توفري
اخلدمات ال�شت�شارية.
و�شيكون ملن�شاآت دور اأ�شا�شي يف
عمل حا�شنات الأعمال حيث

�شتعمل على متكني وتطوير وحتفيز
هذا القطاع وتعزيز منظومة ريادة
الأعمال يف ال�شعودية .كما �شتقوم
من�شاآت بعمل زيارات با�شتمرار
لأ�شحاب حا�شنات وم�شرعات
الأعمال وذلك لفهم الحتياجات
وامل�شاكل التي تواجه قطاع
ريادة الأعمال ب�شكل عام وقطاع
حا�شنات وم�شرعات الأعمال
ب�شكل خا�س وحلها ،وتطوير
القطاع ب�شكل م�شتمر.
اجلدير بالذكر باأن الرتاخي�س
هي اخلطوة الوىل لتنظيم وت�شهيل
اإجراءات عمل حا�شنات الأعمال
يف ال�شعودية ،حيث �شتطلق من�شاآت
لحقا عدة برامج منها التدريبية
ومنها التحفيزية وذلك لالرتقاء
بجودة اخلدمات املقدمة من
احلا�شنات اىل رواد الأعمال.
ولأهمية و�شرورة البتكار يف
عمل حا�شنات الأعمال ،حر�شت
هيئة من�شاآت خللق تنظيم ل ي�شر
بالبيئة البتكارية ،لذلك �شيقت�شر
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من الضروري دراسة احتياجات أصحاب
المشاريع الناشئة والمتناهية في الصغر
بشكل منفصل والتعرف على التحديات
التي يواجهونها ،وذلك للعمل على
تخصيص برامج مختلفة تتناسب مع تلك
االحتياجات ،مما سيساعدهم على تحقيق
النجاح واالستمرار

دور من�شئات على تعزيز جودة
اخلدمات املقدمة من خالل تقدمي
دورات تدريبية ملدراء وم�شغلني
احلا�شنات وبدون ان يكون لديها
تدخل مبا�شر على طريقة عمل
وت�شغيل احلا�شنة.

اإ�شدار لوائح تنظيم حا�شنات
الأعمال هي اأحد مبادرات هيئة
املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة
والتي ت�شعى اإىل تعزيز بيئة ريادة
الأعمال من خالل عدة برامج
لدعم هذا القطاع.

ﺑﺪأت الق�شة عندما التقى
ال�شريكان يف دبي عام 1998
عندما كان بي�شو يعمل لدى وكالة
رويرتز العاملية ،حيث بداآ بتد�شني
ق�شم عمالت ال�شرق الأو�شط لدى
بنك �شتاندرد ت�شارترد .كما عمال
على اإطالق اأول نظام اآيل يف العامل
لتجارة وا�شتبدال الريال ال�شعودي.
وخالل تلك الفرتة اكت�شبا خربة
كبرية يف جمال املالية والتقنية
حيث كانت ال�شفافية والتحرر
من الو�شطاء من اأبرز الدوافع
واملحفزات للتفكري يف بايباك بازار.
يتمتع ال�شريكان كما ذكر �شلف ًا
باأكرث من  40عام ًا خربة يف جمال
الأ�شواق املالية ،الت�شغيل ،واإدارة
املخاطر كما اأن ريكي ح�شني هو
اأحد امل�شتثمرين الرواد يف عدد
من امل�شروعات ال�شغرية الناجحة
و�شغل منا�شب رفيعة منها نائب
الرئي�س التنفيذي ومدير ال�شتثمار
لدى بنك الهالل ،كما �شغل من�شب
مدير ال�شتثمار يف بنك الإمارات
دبي الوطني ومدير ال�شفقات الأول
لدى بنك �شتاندرد ت�شارترد.
اأما املوؤ�ش�س وال�شريك الثاين بي�شو
جاجلالين ف�شغل من�شب نائب
رئي�س �شركة ميتاليف منذ 2015
وعمل على تعزيز اأعمال ال�شركة
بكل من اآ�شيا ،ال�شرق الأو�شط
واأوروبا .وقبلها عمل مدير ًا يف
�شركة ماكينزي اآن كو ،و�شغل اأي�ش ًا
من�شب مدير تقنية املعلومات
وتعزيز الأعمال لدى بنك الإمارات
دبي الوطني ،وعمل اأي�ش ًا بوظيفة
مدير امل�شروعات اخلا�شة باإدارة

املخاطر – ال�شرق الأو�شط واأفريقيا
لدى وكالة رويرتز.
ونتيجة لندماج اخلربة بداأت فكرة
اإطالق من�شة جديدة للتمويل جتول
بني ال�شريكني اإىل اأن و�شلت اإىل
الن�شح بعد بحث وم�شاعدة من
�شركات تقنية لت�شميم املن�شة.
فقد ا ُأعلن يف دبي عن تد�شني
من�شة “بايباك بازار BuyBack
 ”Bazaarمن قبل رائدي الأ‘مال
ال�شريكني ال�شريكني الذين يتمتعان
باخلربة يف املجال املايل والتقني،
وذلك مل�شاعدة العمالء يف الإمارات
وجتنيبهم الوقوع يف دائرة الديون
املرهقة عرب ت�شهيل احل�شول على
النقد الفوري ولفرتة ق�شرية.
ماذا توفر المنصة؟

توفر املن�شة للعمالء فر�شة
احل�شول على الأموال نقد ًا يف
مقابل بيع اأحد املقتنيات كالهاتف
النقال ،اأو احلا�شوب ومن ثم
�شراءه مرة اأخرى بعد فرتة زمنية
معينة .وتتخذ املن�شة مركز
دبي التكنولوجي لريادة الأعمال
“ديتيك” ،يف واحة دبي لل�شيليكون
مقر ًا لها وهو اأكرب مركز للتقنية يف
منطقة ال�شرق الأو�شط.
ترتكز فكرة امل�شروع ،الأول من
نوعه على تقدمي عدد من املتاجر
اأف�شل الأ�شعار �شواء لبيع املنتج اأو
�شراءه مرة اأخرى .يذكر اأن املتاجر
امل�شرتكة يف تقدمي اخلدمة ت�شتطيع
اأن تتحكم يف ال�شعر املعرو�س
وميكنهم رفعه اأو تخفي�شه وفقاً
لأ�شعار ال�شوق للفوز باملنتج .وت�شمن

بايباك تسهل الحصول على النقد الفوري في

مقابل أحد المنتجات ذات القيمة والتي يمكن
ً
الحقا
شراؤها مرة أخرى
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”ﺑﺎﻳﺒﺎك ﺑﺎزار“
ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ
أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
دبي – شيماء أبو سعد
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غري ال�شرعية التي تعمل يف جمال
الإقرا�س املوجودة يف بلدان كثرية،
حيث تفر�س تلك الكيانات ن�شب
فائدة عالية جد ًا على املقرت�شني
ما يدفعهم نحو الدخول يف دوامة
الديون وخا�شة اأ�شحاب الدخول
ال�شعيفة منهم اأو ممن ل ميلكون
بدائل اأخرى”.
واأ�شاف جاجنالين “ :من خالل
ال�شتبيانات ودرا�شة ال�شوق،
تبني لنا اأن هناك حاجة ملثل تلك
اخلدمة وبالتايل قمنا بتد�شني
من�شة بايباك بازار التي ت�شهل على
العميل احل�شول على التقد الفوري
ب�شفافية تامة مع احرتام خ�شو�شية
�شاحب املعاملة .تتميز اخلدمة
باأنها �شريعة� ،شهلة ،واآمنة وتخل�س
العميل من القلق والتوتر الذي ينتابه
لدى رجوع اأحد ال�شيكات امل�شرفية
وما يرتتب عليه من فوائد عالية”.
فيما عرب ريكي ح�شيني ال�شريك
املوؤ�ش�س يف بايباك بازار عن �شعادته
بتلك اخلطوة وقال “ :تعمل دولة
الإمارات العربية املتحدة وب�شكل
جدي على ت�شجيع ومتكني رواد
الأعمال اأ�شحاب الأفكار امل�شتنرية
خا�شة يف جمال التقنية املالية
(( ،Fintechوحتتل الدولة مكانة
متقدمة يف هذا املجال .ويعترب
مركز دبي التكنولوجي لريادة
الأعمال “ديتيك” ،حيث مقر
بايباك بازار ،اأحد اأهم املبادرات
احلكومية التي جت�شد الدعم الكامل
للم�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة
التي تتبني مفهموم التقنية املالية.
لذا ،فاإننا على ثقة تامة باأن اإمارة
دبي هي الوجهة ال�شحيحة لطالق
تلك املن�شة ومن ثم التو�شع عاملي ًا”.
ختم ريكي ت�شريحاته قائ ًال قائ ًال:
“ ت�شاهم التقنية احلديثة يف تعزيز
جتربة العمالء وبطريقة متطورة
وع�شرية عرب خلق اأجواء من
ال�شفافية واملناف�شة غري املحدودة.

أول منصة في
العالم الستبدال
المنتجات في
مقابل النقد
مع التأكيد على
توفير شبكة
متنوعة من
المشترين بأعلى
األسعار وأقل
المصاريف حيث
تعتمد على
التقنية المالية
مع كونها نموذج
عمل مبتكر
تتفرد من�شة بايباك بازار باأنها
�شهلة ال�شتخدام وي�شتفيد منها
العميل والتاجر يف ذات الوقت،
نعتربه منوذج اأعمال جديد
�شيحظى بثقة امل�شتهلكني �شريع ًا
وينت�شر على امل�شتوى الدويل،
كما اأننا ن�شعى لأن نكون من�شة
عاملية خالل ال�شنوات اخلم�س
املقبلة اإنطالق ًا من دبي”.
هانز هرنك كري�شتن�شن نائب
رئي�س مركز دبي التكنولوجي
لريادة الأعمال “ديتيك” رحب
بفكرة املن�شة واأ�شاف “ :ي�شرنا
اأن نرى م�شروع مثل بايباك بازار
يرتكز على فكرة التقنية واملالية
يتخذ من مركز دبي التكنولوجي
لريادة الأعمال “ديتيك”
مقر ًا له وينطلق لل�شوق املحلي
والعاملي ،ومن جانبنا فاإننا
�شعداء بتحفيز وت�شجيع مثل
تلك امل�شروعات التي من �شاأنها
اأن حتدث فرق ًا على ال�شعيد
الجتماعي وبطريقة منظمة”.
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�شركة “بايباك بازار” من خالل تلك بيع املنتج عرب املن�شة الإلكرتونية،
ي�شتطيع اأن يح�شل على النقد خالل
الآلية ح�شول العميل على اأف�شل
دقائق ولدى زيارته لأقرب متجر
خدمة وب�شعر متميز.
م�شرتك بال�شبكة ،وتقوم املتاجر
حال تاأكيد العميل وموافقته على
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املتناف�شة بتحديد اأ�شعار اخلدمة
(الفارق بني ال�شراء والبيع مرة
اأخرى) وفق ًا ملا تراه .وت�شمل ر�شوم
اخلدمة التي ت�شل اأحيان ًا لـ50

درهم ًا ،فح�س اجلهاز جيد ًا،
تخزينه ب�شكل اآمن وتقدمي النقد
فور ًا .وتتوزع �شبكة املتاجر امل�شرتكة
يف تقدمي اخلدمة ما بني دبي،
ال�شارقة ،واأبوظبي على اأن تغطي
الدولة قبل نهاية العام اجلاري
ي�شار اإىل اأن تطوير من�شة بايباك
بازار جاء بعد اإجراء ا�شتبيانات
مكثفة و�شلت لقرابة 1000
�شخ�س ،حيث اأكدوا على حاجتهم
للنقد العاجل على الأقل مرتني يف
العام ،مع الأخذ يف الأعتبار اأن
 75%منهم يح�شلون على اأقل من
 6اآلف درهم �شهري ًا .واأ�شار 67%
من امل�شتطلعني باأنهم ح�شلوا على
الأموال من اأحد اأفراد العائلة اأو
الأ�شدقاء ،ومن هنا جاءت فكرة
املن�شة التي ت�شهل احل�شول على
النقد الفوري للعمالء الذين
ل ميلكون ح�شابات م�شرفية
وبالتايل غري موؤهلني للح�شول
على القرتا�س ب�شكل قانوين.
واأكد اأكرث  70%من الأفراد
الذين ا�شتطلعت اآرائهم على اأنهم
يحتاجون قرو�ش ًا لتغطية تكلفة
اإيجار ال�شكن ،العالج اأو تغطية
حاجيات الأهل يف بلدانهم.
يعي�س الع�شوان املوؤ�ش�شان بي�شو
جاجنالين وريكي ح�شيني يف
دولة الإمارات منذ اأكرث من 20
عام ًا وعلى اطالع وا�شع بال�شوق
املحلي واآليات عمله كما اأنهما
�شغال منا�شب رفيعة بعدد من
امل�شارف ،املكاتب ال�شت�شارية،
وجمموعة من �شركات اخلدمات
املالية الإقليمية والعاملية.
ويف ت�شريح لـبي�شو جاجنالين
ال�شريك املوؤ�ش�س يف من�شة بايباك
بازار خلدمات التقنية املالية قال
 “ :هناك حاجة ما�شة ملن�شات
تعمل ب�شفافية وكفاءة عالية لت�شهيل
احل�شول على النقد وذلك لتكون
هي البديل القانوين للكيانات

أﻛﺴﺐ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ  3,000درﻫﻢ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات ﺑﺴﻴﻄﺔ.
ﻫﺬه ﻓﺮﺻﺘﻚ ﻟﺘﻜﺴﺐ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ  3,000درﻫﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺳﺎﻟﻚ ﻟﺼﺪﻳﻖ ﻳﺮﻏﺐ
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ.

أرﺳﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل

ﺑﺼﺪﻳﻘﻚ.

اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ

اﻷﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺼﺪﻳﻘﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺑﻤﺠﺮد أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺠﺎح ,ﺳﻮف
ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.

ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  14,000ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم , 2009ﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﺑﺄن ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ
أرﺳﺎﻟﻬﻢ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻼء ﺳﻌﺪاء أﺧﺮﻳﻦ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻚ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻨﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺪء أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺠﺎح.

وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮﺟﺎء زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ vz.ae/referral
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أﺳﻮاق

كاسيو تدخل تجارة التجزئة اإللكترونية
بشراكة مع سوق.كوم
دبي  -خاص

”ﺟﻲ-ﺷﻮك“

وغريها من �شاعات “كا�شيو”
متاحة الآن على اأبرز موقع للتجارة
الإلكرتونية يف دولة الإمارات
واململكة العربية ال�شعودية.
فقدافتتحت “كا�شيو”متجرها
الإلكرتوين التفاعلي �شهل الت�شفح
على موقع الت�شوق الإلكرتوين الأبرز
يف كل من اململكة العربية ال�شعودية
ودولة الإمارات “�شوق.كوم” التابع
ل�شركة “اأمازون” ،وذلك بعد توقيع
اجلانبني ل�شراكة بينهما خالل حفل
كبري اأقيم يف دبي.
وبات باإمكان العمالء يف دولة
الإمارات واململكة العربية ال�شعودية
من خالل هذا املتجر� ،شراء خمتلف
موديالت �شاعات “جي�-شوك”
( )G-SHOCKاملقاومة
لل�شدمات ،بالإ�شافة اإىل الأنواع
الأخرى من �شاعات “كا�شيو”
والتي يتم اإي�شالها مبا�شرة اإىل
العميل .وتعك�س �شراكة “كا�شيو”
مع “�شوق.كوم” �شعي ال�شركة اإىل

تو�شيع ح�شورها على �شعيد التجارة
الإلكرتونية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة واململكة العربية
ال�شعودية وبقية دول العامل.
ويف اإطار م�شاعيها للو�شول اإىل
اأكرب عدد ممكن من العمالء
طويلي الأمد والعمالء اجلدد ،تتوقع
“كا�شيو” ،التي تعرف مبنتجاتها
املبتكرة وتركيزها على البحوث
والتطوير ،اأن ت�شهد اإقبا ًل كبري ًا على
متجر العالمة التجارية “جي-
�شوك” نتيجة تعاونها ال�شرتاتيجي
مع “�شوق.كوم”.
وقال كوجي ناكا ،مدير عام “كا�شيو
ال�شرق الأو�شط”“ :ياأتي افتتاح
املتجر الإلكرتوين بال�شراكة مع
“�شوق.كوم” يف اإطار م�شاعينا
الرامية اإىل تو�شيع ح�شورنا يف
جمال التجارة الإلكرتونية يف
منطقة ال�شرق الأو�شط .ونهدف من
خالل �شراكتنا مع “�شوق.كوم”،
التي متتلك �شمعة كبرية يف دعم
ومتكني جتار التجزئة والباعة ،اإىل
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حت�شني جتربة عمالئنا الكرام
وتعزيز قدراتنا يف تقدمي اخلدمات
من اأجل حتقيق م�شتويات اأعلى
لر�شا العمالء .ونحن �شعداء بهذا
التعاون مع “�شوق.كوم” ونتطلع
اإىل تقدمي املزيد من املنتجات
واخلدمات املبتكرة لعمالئنا
اأينما كانوا”.
من جانبها رحبت �شركة “�شوق.
كوم” بتحالفها اجلديد مع
“كا�شيو” ،م�شرية اإىل اأن املتجر
الإلكرتوين �شيكون مبثابة من�شة
البيع الرقمية الأ�شرع والأ�شهل
ل�شراء �شاعات “جي�-شوك”
وغريها من ال�شاعات التي
تنتجها “كا�شيو” والتي ميكن
احل�شول عليها من خالل اآلية دفع
اإلكرتونية اآمنة.
واختتم رونالدو مو�شاور ،الرئي�س
التنفيذي وال�شريك املوؤ�ش�س لـ
“�شوق.كوم”“ :نحن ملتزمون بتوفري
اأف�شل العالمات التجارية العاملية
لعمالئنا يف املنطقة .و�شتوفر

�شراكتنا ال�شرتاتيجية مع العالمة
التجارية “كا�شيو” لعمالئنا منتج ًا
اآخر عايل اجلودة مقرون ًا باخلدمة
املتميزة .ونحن �شعداء بتعاوننا مع
واحدة من اأكرث العالمات التجارية
�شعبية يف العامل يف جمال �شناعة
ال�شاعات ،حيث �شتتاح لعمالئنا
يف املنطقة الآن جمموعة “كا�شيو”
الوا�شعة من ال�شاعات ياأتي يف مقدمها
طرازها ال�شهري “جي�-شوك”،
وبذلك �شتن�شم جمموعة �شاعات
“كا�شيو” اإىل جمموعة منتجاتنا
التي ت�شم اأكرث من  9.4مليون منتج
�شمن  31فئة خمتلفة متاحة لل�شراء.
ونتعاون يف “�شوق.كوم” مع اآلف
املوردين والباعة مل�شاعدتهم على
ت�شويق منتجاتهم عرب الإنرتنت.

ما هي توقعاتكم بالنسبة

إلصدارات الصكوك الخضراء؟

تبقى اإ�شدارات ال�شكوك اخل�شراء
غري منتظمة يف هذه املرحلة ،ولو
اأننا نرى باأن هناك فر�س كبرية،
وذلك لعدة اأ�شباب منها:
ماذا تقدم الصكوك الخضراء

للمستثمرين؟

يتوجهامل�شتثمرونب�شكلرئي�شي
لل�شكوكاخل�شراءلتحقيق
التوجيهاتال�شتثمارية:
تلبيال�شكوكاخل�شراءاحتياجات
امل�شتثمرينيفقطاعالتمويل
الإ�شالميلكونهااأدواتماليةمتوافقة
مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية .اإذ ل
ميكن للبنوك الإ�شالمية اأو ل�شركات
التكافل،على�شبيلاملثال،ال�شتثمار
باملنتجاتالتقليدية.

باملقابل يلتزم امل�شتثمرون يف
قطاع التمويل التقليدي بال�شتثمار
بالأدوات املالية اخل�شراء
لتحقيق اأهدافهم اأو توجيهاتهم
ال�شتثمارية اخلا�شة.
وبعيد ًا عن هذه العتبارات ،نعتقد
باأن امل�شتثمرين ي�شتفيدون من
ال�شفافية الإ�شافية التي توفرها
ال�شكوك اخل�شراء فيما يتعلق
با�شتخدام العائدات ،لأنه يجب
حتديد الأ�شول الأ�شا�شية لل�شكوك
بو�شوح منذ البداية.

ارتفاع الطلب على الطاقة

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة باأن
يزداد الطلب على الطاقة ب�شكل
كبري خالل الع�شرين عام ًا املقبلة
و�شتكون هناك حاجة ل�شتثمارات
كبرية لتغطية الرتفاع يف الطلب،
وذلك بح�شب تقريرها املن�شور يف
اأكتوبر  2017بعنوان “توقعات
الطاقة يف جنوب �شرق اآ�شيا للعام
 .”2017وعلى �شبيل املثال تتوقع
الوكالة الدولية للطاقة باأن يرتفع
الطلب على الطاقة يف جنوب �شرق

اآ�شيا بنحو الثلثني بحلول العام
 .2040وتقدر الوكالة يف ال�شيناريو
الأ�شا�شي لديها اأي�ش ًا باأن تلك
املنطقة حتتاج ل�شتثمارات تراكمية
يف الطاقة تبلغ نحو  2.7ترليون
دولر اأمريكي حتى العام .2040
ويف درا�شة اأخرى بعنوان “توقعات
الطاقة الدولية  ”2017املن�شورة
يف �شبتمرب  ،2017تتوقع الوكالة
الدولية للطاقة باأن يرتفع الطلب
على الطاقة يف منطقة ال�شرق
الأو�شط بن�شبة  45%يف الفرتة ما
بني العامني  2015و.2040
هناك تغير في مصادر الطاقة

ت�شعى بع�س الدول اإىل العتماد
اأكرث على الطاقة النظيفة لتنويع
م�شادر الطاقة لديها .وقد و�شعت
بع�س الدول الأ�شا�شية يف التمويل
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اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺨﻀﺮاء
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ رواد
ا�ﻋﻤﺎل
دبي – خاص

اﺳﺘﺤﻮذت

ال�شكوك اخل�شراء على اهتمام
متزايد من رواد الأعمال يف قطاعي
التمويل الإ�شالمي والتقليدي منذ
اأن قامت تاداو اإنريجي باإ�شدار اأول
�شك اأخ�شر يف ماليزيا يف يوليو
 .2017تبع ذلك بع�س الإ�شدارات
الأخرى من قبل �شركات يف الدولة،
والتي قامت بجمع الأموال بغر�س
ا�شتثمارها اإىل حد كبري يف م�شاريع
توليد الطاقة ال�شم�شية .وفيما يلي
جتيب وكالة “اإ�س اآند بي جلوبال

للت�شنيفات الئتمانية” على بع�س
الأ�شئلة التي تتلقاها با�شتمرار حول
ال�شكوك اخل�شراء.
املحلل الئتماين الأول تيمو�شني
اجنن وحممد دمق ،من وكالة
“�شتاندرد اآند بورز للخدمات املالية،
اأو�شحا اأهمية ال�شكوك اخل�شراء
والفر�س التي تتيحها.
أوال لماذا تكتسب
نسأل
ً
الصكوك الخضراء هذه

األهمية؟
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ال�شكوك اخل�شراء هي نوع من
الأدوات املالية الإ�شالمية التي تتيح
لل ُم ْ�شدرين ا�شتخدام عائداتها
لتمويل ال�شتثمارات يف الطاقة
املتجددة اأو الأ�شول البيئية الأخرى
مثل املزارع ال�شم�شية ،وحمطات
الغاز احليوي ،وم�شاريع لتوليد
الطاقة بالرياح ،وكذلك م�شاريع
النقل والبنية التحتية املعتمدة
على الطاقة املتجددة .وقد قامت
�شركة تاداو اإنريجي باإ�شدار اأول
�شك اأخ�شر يف ماليزيا يف يوليو

 ،2017وبلغت قيمة ذلك ال�شك
 250مليون رينغيت ماليزي (58

مليون دولر اأمريكي) لتمويل م�شروع
للطاقة ال�شم�شية يف البالد .وبعد
هذا الظهور الأول لل�شكوك
اخل�شراء� ،شهدنا املزيد من
الإ�شدارات يف ماليزيا وفق ًا ملبادئ
ال�شتثمار امل�شتدام وامل�شوؤول
يف البالد ،واإ�شدار اآخر يف
اإندوني�شيا ،حيث قامت احلكومة
باإ�شدار اأكرب �شك اأخ�شر حتى
الآن (انظر اجلدول).

أﺳﻮاق
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الإ�شالمي لنف�شها اأهداف ًا طموحة
بهذا ال�شدد .على �شبيل املثال،
لدى بع�س اأع�شاء رابطة دول
جنوب �شرق اآ�شيا (اآ�شيان) هدف ًا
طموح ًا لزيادة الوزن الن�شبي للطاقة
املتجددة يف خليط الطاقة لديها
اإىل  23%بحلول العام .2025
وكذلك ت�شعى العديد من الدول
اخلليجية لال�شتثمار يف م�شادر
الطاقة املتجددة .على �شبيل
املثال ،ت�شعى دبي لالعتماد على
م�شادر متجددة للطاقة بن�شبة
 75%بحلول العام  ،2050بينما
اأعربت اململكة العربية ال�شعودية
عن نيتها اإن�شاء حمطة �شخمة
للطاقة ال�شم�شية بقيمة  200مليار
دولر اأمريكي ،والتي �شتبلغ طاقتها
الإنتاجية ال�شنوية 200,000
ميجاوات بعد الإنتهاء من اإجنازها
يف العام .2030
كيف يمكن للصكوك الخضراء
تحقيق النمو واالزدهار؟

لكي تزدهر �شوق ال�شكوك
اخل�شراء حتتاج لإجراء حت�شينات
تنظيمية .وقد تاأخذ هذه التح�شينات

�شكل اإعفاءات �شريبية اأو اعتماد
املزيد من اآليات التح�شني املمولة
اأو غري املمولة (على �شبيل املثال،
�شمانات اأو اتفاقيات �شراء).
ومن الأمثلة على مثل هذا الدعم
احلكومي خطة متويل التكنولوجيا
اخل�شراء التي اأطلقتها احلكومة
املاليزية يف العام  .2010وتعزز
هذه اخلطة ال�شمان احلكومي
بن�شبة  60%ومتنح  2%خ�شم
�شنوي على الفائدة والأرباح خلف�س
تكلفة التمويل عن امل�شاريع املوؤهلة.
ومن الأمثلة الأخرى و�شع اإطار
لل�شكوك متنا�شب مع ال�شتثمار
امل�شتدام وامل�شوؤول اجتماعي ًا الذي
اأطلقته جلنة الأدوات املالية املاليزية
يف العام  ،2014والذي يحدد
ال�شتثمارات امل�شتدامة وامل�شوؤولة
اجتماعي ًا ويقدم خ�شومات �شريبية
حمددة لها.
و�شت�شتفيدال�شوقاأي�ش ًامنتوحيد
اأو�شعملوا�شفاتالوثائقالقانونية
وتف�شرياتاأحكامال�شريعةالإ�شالمية
اخلا�شةبالتمويلالإ�شالمي ،مما
�شي�شاعدها على جتنب اأية عوائق قد
تعرت�سم�شار منوها.
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الصكوك أو السندات الخضراء:

هل هناك أي فرق بينهما من
حيث الجودة االئتمانية؟

قامت وكالة “اإ�س اآند بي جلوبال
للت�شنيفات الئتمانية” بت�شنيف
ال�شكوك اخل�شراء التي قامت
اإندوني�شيا باإ�شدارها يف بداية
العام  .2018وكانت درجة
الت�شنيف الئتماين بنف�س م�شتوى
الت�شنيف الئتماين لإندوني�شيا،
اجلهة املُ ْ�شدرة ،لأن املعاملة
ا�شتوفت ال�شروط اخلم�شة اأو
معايري ال�شكوك لدينا .عموماً
نقوم بت�شنيف ال�شكوك بنف�س
م�شتوى اجلهة الكفيلة لها يف حال
كانت ال�شكوك ،من بني عوامل

اأخرى ،تت�شمن التزامات تعاقدية
كافية لت�شديد راأ�س املال والتوزيعات
الدورية بالكامل ويف الوقت املنا�شب.
وبعيد ًا عن اجلودة الئتمانية ،تعترب
اإمكانية تداول ال�شكوك خالل
مرحلة اإجناز الأ�شل الأ�شا�شي من
اأبرز الق�شايا التي توؤثر على الرغبة
بال�شتثمار .ولكن ذلك ل ينطبق
على قطاع التمويل التقليدي لأنه
ميكن تداول ال�شندات اخل�شراء
حتى ولو كان الأ�شل ل يزال قيد
الإجناز .ولأن معظم ال�شكوك
اخل�شراء خم�ش�شة لتمويل
امل�شاريع اجلديدة وال�شريعة
حت ِّرم التداول عندما يكون الأ�شل
قيد الإجناز.

ﺷﺌﻮن رﻳﺎدﻳﺔ

خمس صفات
ً
قائدا في
تجعلك
فريقك
بقلم :إبراهيم الصمدي ،الرئيس
التنفيذي لمجموعة الصمدي
وForever Rose London

اﻟﻌﻤﻞ اجلماعي جزء
حيوي من اإكمال امل�شاريع وتلبية
الهداف النهائية .اإن النتائج التي
مت حتقيقها بجهد جماعي حمورية
يف ازدهار ال�شركة وتطورها مع
مرور الوقت .عندما تزداد الأمور
�شعوبة ،فاإن جهد الفريق املتعاون
قدما،
يف امل ي�شاعد يف امل�شي ً
وميكن اأن يقدم فر�شة توطيد
الروابط التي ل تقدر بثمن بني
الزمالء .اأع�شاء الفريق اجليدين
هم اأولئك الذين لديهم قوة الإرادة
واللتزام العميق واإجناز املهمة.
ومع ذلك ،لي�س من ال�شهل دائ ًما
على مواكبة العمل اجلماعي ،وقد
اأ�شارت عدة درا�شات اإىل اأن الأفراد
ذوي الأداء العايل لي�شوا دائ ًما
اأعظم الأفراد يف العمل بفاعلية مع
الآخرين .لذا ،ما هي ال�شفات التي
جتعل ع�شو فريق جيد؟ كرئي�س

تنفيذي ل Forever Rose
 Londonوموؤ�ش�س جمموعة
 ،Al Samadi Groupيقدم
Ebraheem Al Samadi

اأف�شل ن�شائحه ل�شمان اأنك اأهم
ع�شو يف فريقك.

مهارات التواصل

اإن اإن�شاء خطوط ات�شال وا�شحة
مع الزمالء اأمر �شروري للعمل
يف اأي فريق .كما اأن توفر القدرة
على مناق�شة الأمور ب�شكل مفتوح
وهادئ مع زمالئك يف الفريق
يعطي الفر�شة لال�شتماع بفعالية
اإىل القرتاحات وتقدمي مالحظات
واإيجاد احرتام متبادل لالآراء .هذه
املهارات الهامة توفر ديناميكية
عظيمة لدى الفريق وت�شمن اأن
الزمالء قادرون على اأن يكونوا
منتجني وفعالني من البداية.
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المرونة

ال�شفة الأقوى لدى العاملني هي
القدرة على التحلي باملرونة .كل
ال�شركات متر مبراحل �شعود
وهبوط ،وعلى العامل اأن يكون
قادرا على التكيف مع ال�شغوط
امل�شافة ،والتطورات غري املتوقعة
والتوتر الذي ياأتي مع بيئة عمل
�شريع اخلطى .من املفهوم اأن التوتر
الإ�شايف ميكن اأن يح�شل علينا كل
يوم من حني لآخر ،لكن الفائدة
من كونك جز ًءا من فريق هو اأنك
ت�شارك فيه جمي ًعا .دعم بع�شها
البع�س وتعديلها ح�شب احلاجة ،لن
يوؤدي اإل اإىل تعزيز قوتك الفردية.
انت لست وحدك

كفريق يجب ان ندعم ون�شاعد
بع�شنا البع�س ل�شمان اأن النتيجة
الإجمالية للم�شروع اأو الن�شاط

يقابل التوقعات .اإذا تاأخر �شخ�س
على املوعد النهائي اأو ا�شطر اإىل
اإعادة جدولة اجتماع للفريق ،فكن
على دراية بالظروف وعلى ا�شتعداد
للم�شاعدة عند احلاجة .اإن توفري
الدعم ملن حولك يجلب ج ًوا اإيجاب ًيا
وتعاون ًيا اإىل مكان العمل ،مع زيادة
الحرتام املتبادل .التزام
اإليجابية

اأن تكون اإيجابي ًا ل يقت�شر على
ت�شجيع اأع�شاء فريقك على بذل
ق�شارى جهدهم ،بل يتعلق اأي�شاً
بروؤية الجتاه ال�شاعد ملا ميكن اأن
يكون و�شع ًا �شلبي ًا .ت�شري الأبحاث
اإىل اأن املوظفني الذين يبقون
اإيجابيني هم اأكرث اإنتاجية بن�شبة
 12باملائة .اإذا ما ظهرت م�شاكل،
عليك النظر اإىل امل�شتقبل الإيجابي
بد ًل من القاء اللوم على الخرين.

أمثلة كثيرة على قيام الشركات ببناء حلول
مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الناشئةـ مثل
انترنت األشياء ،وانترنت االشياء الصناعية،
والذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات وتكنولوجيا
التعامالت الرقمية “بلوك تشاين

تتطلع اىل ك�شب التمويل اإىل و�شع
“فرو�شت اآند �شوليفا “حتتاج
مقاربة ّ
منظمة لتحديد امل�شتثمرين
منظومة امل�شتثمرين ال�شروريني
املحتملني وا�شتقطابهم ”.واأ�شاف:
لنمو قطاع ال�شركات املتو�شطة
“تتطلب هذه العملية ،على الرغم
اىل عدد من امل�شتثمرين املالئكة
لتقدمي التمويل الأويل ،بالإ�شافة اإىل من ب�شاطتها ،اىل بع�س املهارات
املتخ�ش�شة بهدف اإعداد ‘مذكرة
م�شغلي الأ�شهم اخلا�شة واأ�شحاب
ّ
روؤو�س الأموال املغامرين .وين�شط
معلومات’ مقنعة وجذابة وحتديد
هوؤلء جميع ًا ب�شكل كبري يف منطقة امل�شتثمرين املحتملني الذين ل
ال�شرق الأو�شط واأفريقيا ،وقد
يقت�شر الهدف من وجودهم على
�شهدنا ما يكفي من احلركة يف هذا احل�شول على ح�شة يف ال�شركة،
املجال يف ال�شنوات القليلة املا�شية .بل الذين يكونون موجودين ب�شفة
لكن يتعني على ال�شركات التي
‘م�شتثمرين ا�شرتاتيجيني’ ،يدعمون

وعلم الروبوتات وتكنولوجيا
النمو طويل الأجل لل�شركة”.
ويف حني اأن الفر�س املواتية لبتكار التعامالت الرقمية “بلوك ت�شاين”،
املنتجات واخلدمات متوافرة ب�شكل والطائرات من دون طيار وغريها
من املجالت الأخرى .كذلك،
كبري؛ اإل اأن الأمر ي�شتغرق قدر ًا
كبري ًا من الوقت وال�شتثمار املايل .يتوفر العديد من فر�س البتكار
فالوقت ال�شروري لتطوير منتجات يف جمالت التكنولوجيا هذه يف
قطاعات اأخرى مثل ال�شيارات
وخدمات جديدة اأمر ل ب ّد منه،
والنقل واملرافق واخلدمات العامة
وميكن ت�شريعه جزئي ًا من خالل
عملية اإدارة فعالة للربامج وغريها واخلدمات امل�شرفية واملالية
وجتارة التجزئة وغريها .ويحتاج
من الدعم الإ�شايف .ومع ذلك،
ت�ش ّكل �شروط ال�شتثمار املايل حتدي ًا تطوير حالت ال�شتخدام يف هذه
املجالت اإىل جمموعة من املهارات
رئي�شي ًا ملعظم ال�شركات.
املتخ�ش�شة ،اأي اىل املوارد الب�شرية
توجد اأمثلة كثرية على قيام
ال�شركات ببناء حلول مبتكرة قائمة التي تتمتع بالعقل واملهارات املبتكرة،
والتي ُيتفق اأن احل�شول عليها مكلف
على التكنولوجيا النا�شئةـ مثل
للغاية .وهذا بدوره يرتبط بالقدرة
انرتنت الأ�شياء ،وانرتنت ال�شياء
ال�شتثمارية لل�شركات املتو�شطة.
ال�شناعية ،والذكاء ال�شطناعي
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المستثمرين االستراتيجيين عامل
أساسي لنمو الشركات الصغيرة
في المنطقة
خاص  -منى أبو سعيد

ﺷﻬﺪتمنطقة
ال�شرق الأو�شط منو ًا هائ ًال وقدر ًا
كبري ًا من التحديات يف ال�شنوات
الع�شر املا�شية .وعمل الكثري من
ال�شركات على ا�شتغالل موجة النمو
من اجل م�شاعفة تطوير اأعمالها.
يف الوقت عينه ،واجهت �شركات
اأخرى بع�س ال�شعوبات ،اإما ب�شبب
مقاومتها للتغيري اأو ب�شبب التحديات
القت�شادية التي �شهدتها الأ�شواق.
تزامن ًا ،ا�شتفادت بع�س ال�شركات
املتخ�ش�شة من ظروف ال�شوق
ّ

منتجات وخدمات تلبي الحتياجات
املتغرية والتح ّولت ال�شريعة يف
ّ
املحددة لهذه القطاعات .ويقع
جمال التكنولوجيا وقامت بتطوير
الكثري من هذه ال�شركات يف فئة
منتجات وخدمات فريدة تلبي
ال�شركات ال�شغرية اىل املتو�شطة.
احتياجات عمالئها املحددة.
ويف اأغلب احلالت ،تطمح هذه
تع ّد الرعاية ال�شحية وتكنولوجيا
ال�شركات لت�شريع منو اأعمالها ب�شكل
املعلومات والت�شالت واخلدمات
املهنية والإعالم والرتفيه واخلدمات كبري ويف وقت �شريع .لكن ،وعلى
اللوج�شتية والنقل والطاقة واملرافق الرغم من امتالك هذه ال�شركات
العامة والتعليم بع�ش ًا من القطاعات للمهارات املنا�شبة والأفكار املبدعة
والقابلة للتطبيق والإمكانيات
الأ�شا�شية التي حتتل ال�شدارة يف
املنا�شبة ،غالب ًا ما ي�ش ّكل النق�س يف
جمال البتكار؛ وهناك الكثري من
راأ�س املال عائق ًا اأمام تطورها .نظراً
املتخ�ش�شة التي تقدم
ال�شركات
ّ
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اإىل حجمها ونطاقها ،فاإن الكثري من
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة غالب ًا
كاف
ما تكون غري معروفة ب�شكل ٍ
يف اأو�شاط امل�شتثمرين املحرتفني،
وينتهي بها الأمر احيان ًا اإىل تاأمني
التمويل من امل�شتثمرين الفرديني اأو
من املعارف املقربني ،مبعدل فائدة
اأعلى بكثري.
ويف معر�س تعليقه على الأمر ،قال
�شوراب فريما ،رئي�س تكنولوجيا
املعلومات والتحول الرقمي ،منطقة
ال�شرق الأو�شط واأفريقيا يف �شركة

ومواردهم للم�شاهمة يف بناء كوكب ت�شور ًا م�شبق ًا باأن ال�شتثمارات
اأف�شل (باملقارنة مع املعدل العاملي امل�شتدامة ت�شمل ر�شوم ًا اأعلى ،حيث
اأظهرت النتائج اأن  56%من
الذي يبلغ  .)65%وقد اأكدت
الدرا�شة اأن جميع الأعمار والأجنا�س هذه ال�شركات تتبني الت�شور هذا
يف دولة الإمارات يحملون الفكر ذاته (باملقارنة مع  46%عاملي ًا).
جتاه هذه الق�شايا.
ونتيجة لذلك ،ذكر  83%من
تقييم العائدات
امل�شتثمرين اأنهم يعملون على مواءمة تظهر الدرا�شة اأن ن�شبة قليلة من
قرارات الإنفاق اخلا�شة بهم مع
امل�شتثمرين يف دولة الإمارات
قيمهم ال�شخ�شية (باملقارنة مع
م�شتعدون للت�شحية بالعائدات عند
الن�شبة العاملية ،)81% :كما اأكدوا اخلو�س يف ال�شتثمار امل�شتدام .ويف
أموال اإ�شافية الواقع ،يعتقد  93%من امل�شتثمرين
اأنهم م�شتعدون لدفع ا ٍ
ل�شراء املنتجات من ال�شركات التي
يف الإمارات (باملقارنة مع 82%
ً
تتبنى ممار�شات م�شتدامة ( 76%عامليا) اأن العوائد من ال�شتثمارات
يف دولة الإمارات ،و 69%عاملي ًا) امل�شتدامة �شتتوافق مع ال�شتثمارات
التقليدية اأو تزيد عنها .كما اإنهم
ينظرون اإىل ال�شركات امل�شتدامة
الحواجز أمام االستثمار
على اأنها اأكرث م�شوؤولية وتتمتع باإدارة
المستدام
اأف�شل ذات نظرة تقدمية ،وبالتايل
التحليل يقول اأنه من بني بع�س
تقدم ا�شتثمارات جيدة.
ال�شركات التي مل تتنب مفهوم
وتختلف توقعات العائدات ب�شكل
ال�شتثمار امل�شتدام يف دولة
كبري مع اختالف الدول .ففي
الإمارات ،فاإن  72%من هذه
ال�شني والإمارات والربازيل ،حيث
ال�شركات ذكرت اأن قيا�س مدى
�شجل اعتماد مرتفع لال�شتثمار
التاأثري يعد العائق الأكرب اأمامهم.
كما يعتقد حوايل ( 69%باملقارنة امل�شتدام ،يعتقد اأكرث من 60%
مع ن�شبة  68%عاملي ًا) اأن خيارات من امل�شتثمرين اأن ال�شتثمارات
امل�شتدامة �شتتفوق على ال�شتثمارات
ال�شتثمار امل�شتدام لي�شت ثابتة،
التقليدية ( 66%يف الإمارات،
م�شريين اإىل �شجالت التتبع
الق�شرية وقلة ال�شركات امل�شتدامة  50%عاملي ًا) .بينما كانت هذه
املعروفة .وبالإ�شافة اإىل ذلك ،فاإن
الن�شبة يف الوليات املتحدة 19%
ال�شركات ال�شابق ذكرها متلك
ويف اململكة املتحدة .27%
على ال�شتثمار امل�شتدام (60%
و 53%و 53%على التوايل)،

بينما �شجلت دول مثل الوليات
املتحدة واململكة املتحدة معدلت
اأدنى يف اعتماد م�شتثمريها على
هذا النوع من ال�شتثمارات (12%
و 20%على التوايل) .وكان
متو�شط الن�شبة امل�شجلة حول العامل
هو .39%
نمط الحياة المستدامة

يعترب امل�شتثمرون يف دولة الإمارات

واخلليج اأكرث امل�شتثمرين حما�شة
عندما يتعلق الأمر بامل�شئولية
الجتماعية ،حيث يعتقد اأكرث من
 9من اأ�شل  10اأ�شخا�س ()92%
باأن رد اجلميل للمجتمعات التي
يعي�شون فيها يعد من م�شوؤولياتهم،
واأن العمل اجليد اأكرث اأهمية من
زيادة اأرباحهم وثرواتهم .وتتحول
هذه العقلية اإىل نهج ا�شتثماري،
حيث تعتقد اأغلبية كبرية ()80%
من امل�شتثمرين الأثرياء يف الدولة
اأنه من املهم ا�شتخدام وقتهم
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شهية كبيرة نحو
االستثمار طويل األجل
بين أصحاب الثروات في
الخليج
خاص - entrepreneralarabeya
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ﻛﺸﻔﺖ جمموعة
 UBSلإدارة الرثوات عن نتائج
حتليل اطالعات امل�شتثمر اجلديدة
التي حملت عنوان “العائد على
القيم” ،والتي تعد اأهم حتليل
دوري يف العامل لالأفراد ذوي
الدخل املرتفع .وك�شف التحليل عن
وجود اختالفات حادة يف امل�شهد
ال�شتثماري امل�شتدام ،حيث �شجلت
القت�شادات النا�شئة ،مثل ال�شني
والربازيل ودولة الإمارات العربية
املتحدة ،معدلت اأعلى يف العتماد

PROJECTS

NEED PROJECTS
INTELLIGENCE, INSIGHT &
DATA ANALYSIS?

FIND OUT MORE AT MENA.PROJECTS.THOMSONREUTERS.COM
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االستثمار المستدام يتميز

بزخم قوي

على الرغم من باقي املخاوف،
يتوقع امل�شتثمرون يف الإمارات اأن
ينمو ال�شتثمار امل�شتدام بن�شبة
ترتاوح بني  53%و 66%خالل
ال�شنوات اخلم�س املقبلة .كما يعترب
امل�شتثمرون يف الإمارات الأكرث
اإميان ًا باأن ال�شتثمار امل�شتدام
�شي�شبح التوجه الطبيعي اجلديد
لال�شتثمار خالل ال�شنوات الع�شر
املقبلة ( .)75%وعلى النقي�س،
فاإن ثلث امل�شتثمرين يف الوليات
املتحدة واململكة املتحدة فقط
يوافقون على اأن ال�شتثمار امل�شتدام
�شي�شبح التوجه العمومي يف تلك
الفرتة الزمنية.
ويتوقع  73%من كبار رواد
ال�شتثمار امل�شتدام يف دولة
الإمارات ،والذين تتجاوز اأعمارهم
الـ  65عام ًا ،العمل يف ا�شتثمارات
م�شتدامة بحلول العام ،2023
باملقارنة مع ن�شبة  65%من
الأ�شخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم
بني  18و 34عام ًا.
وقال علي جانودي ،رئي�س اإدارة
الرثوات يف و�شط و�شرق اأوروبا
وال�شرق الأو�شط واأفريقيا يف
“ :UBSتبدو نتائج الدرا�شة
م�شجعة جد ًا فيما يخ�س م�شتقبل
ال�شتثمار امل�شتدام ،لكنها ك�شفت
على اجلانب الآخر -عن عددمن املعوقات ال�شريحة التي ميكن
للقطاع املايل التعامل معها .ويرى
امل�شتثمرون اأنف�شهم اأنهم بحاجة
اإىل تقييم التاأثريات التي �شتنتج
عن ا�شتثماراتهم امل�شتدامة ،واأنهم
�شيكونون بحاجة اإىل الإر�شاد
يف رحلة بحثهم عن ال�شركاء
واخليارات املنا�شبة لهم”.
ومن جهته ،قال نيلز زيلكنز،
رئي�س اإدارة الرثوات يف منطقة
اخلليج العربي يف “ :UBSتظهر

ســجلت الصين والبرازيل واإلمارات

جدير بالذكر اأن جمموعة UBS

التزمت بجمع ما ل يقل عن
أعلى معدالت تبني االســتثمار
خم�شة مليارات دولر اأمريكي من
ال�شتثمارات ذات الأثر على مدى
المســتدام ،بينما ســجلت الواليات
ال�شنوات اخلم�س املا�شية ،وذلك
المتحــدة والمملكــة المتحدة أدنى
لت�شجيع املزيد من ال�شركات على
تبني مفهوم ال�شتثمار امل�شتدام،
المعدالت
ودعم ًا لأهداف التنمية امل�شتدامة
التي حددتها الأمم املتحدة.
الوقائع اأن امل�شتثمرين يف الإمارات يف مكتب ال�شتثمار الرئي�شي لإدارة ويف موؤمتر “دافو�س ،”2018
متقدمني على العديد من نظرائهم الرثوات العاملية يف “ :UBSمن
وك�شفت جمموعة  UBSعن
يف اأوروبا واآ�شيا عندما يتعلق
اأول حمفظة ا�شتثمارية م�شتدامة
اجليد اأن نرى كيف يرتجم العديد
الأمر بال�شتثمار امل�شتدام .فهم ل
بن�شبة  100%خم�ش�شة لعمالء
من امل�شتثمرين يف منطقة ال�شرق
يعتقدون اأنهم مع تبنيهم لهذا النهج الأو�شط قناعاتهم ال�شخ�شية فيما
القطاع اخلا�س ،حيث ا�شتهدفت
قد ي�شحون بالعوائد التي يجنوها،
يتعلق مبفهوم ال�شتثمارات امل�شتدامة ،معدلت ال�شوق للعوائد املعدلة
بل ي�شعرون باأن القرارات التي
خا�ش ًة عندما يتعلق الأمر بحماية
للمخاطر بالإ�شافة اإىل النتائج
يقدمون عليها يف الوقت الراهن
البيئة .علينا الآن معاجلة خماوف
الجتماعية والبيئية الإيجابية.
�شت�شبح لدى الكثريين ممار�شة
امل�شتثمرين الذين ل يزالون
اعتيادية م�شتقب ًال .كما اأن اأولويات مرتددين يف تبني هذه ال�شتثمارات،
هوؤلء امل�شتثمرين على املدى
واأن نثبت لهم اأن ال�شتثمار امل�شتدام
املتو�شط �شرتكز على ا�شتمرار
ميكن اأن يحقق عائدات موازية
مواءمة اأولوياتهم ال�شخ�شية مع
مل�شتوي العائدات ال�شتثمارية
احتياجاتهمال�شتثمارية”.
لقطاعات ال�شوق املختلفة ،واأن
واأ�شافت را�شيل ويتاكر ،املحللة
تبنيهم لهذا املفهوم �شيكون خطوة
ال�شرتاتيجية لال�شتثمار امل�شتدام
مهمة يف هذا الجتاه”.
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والتي متثل اأحدى اأهم املعايري
بالن�شبة لغالبية العمالء.
وقال هريبرت بلوم ،الذي يقود
قطاع الت�شالت يف “بني اآند
كومباين” بقارتي اأمريكا ال�شمالية
واجلنوبية“ :مل�شنا مع كل جيل جديد
من تكنولوجيا ال�شبكات توجه ًا
متزايد ًا من قبل �شركات الت�شالت
نحو ال�شتثمار على نطاق وا�شع يف
حتديث وتطوير بنيتها التحتية،
نظر ًا لالعتقاد الرا�شخ لديها باأن
ذلك �شيوؤدي تلقائي ًا اإىل زيادة ر�شا
املتعاملني وحتقيق اأرباح اأعلى وبناء
ح�شور قوي يف �شدارة ال�شركات
الرائدة �شمن القطاع .واإذا ما
نظرنا اإىل التغيري التدريجي يف
اأداء ال�شبكات الذي من املتوقع اأن
حتدثه تقنية اجليل اخلام�س اإىل
جانب ال�شتخدامات اجلديدة،
ميكننا القول باأنّ ممانعة ورف�س
بع�س امل�شغلني اللتزام بتطبيق
التكنولوجيا اجلديدة يعد اأمر ًا
مفاجئ ًا للغاية”.
من جهته ،قال غريغوري غارنييه،
ال�شريك يف “بني اآند كومباين” يف
ال�شرق الأو�شط“ :يزداد الطلب
على خدمات نقل بيانات الهواتف
النقالة بن�شبة � 40%شنوي ًا على
م�شتوى العامل ،مما يدفع امل�شغلني
اإىل اإن�شاء خاليا جديدة ب�شورة
منتظمة .ونظر ًا لقدرة خاليا اجليل
اخلام�س على تلبية بع�س املتطلبات
احلالية والنا�شئة ،لن يكون
امل�شغلون بحاجة اإىل بناء العديد
من خاليا اجليل الرابع اجلديدة،
مما �شي�شاعدهم على و�شع حد
اأق�شى لإنفاق راأ�س املال .وتعترب
تقنية اجليل اخلام�س مو�شوع ًا
بالغ الأهمية بالن�شبة ل�شركات
الت�شالت يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،كونها و�شيلة للحفاظ
على الريادة والبتكار يف املجال

الرقمي ،ولدورها اأي�ش ًا كاأداة
قوية لإحداث تطور كبري يف قطاع
الت�شالت ككل”.
وتوؤكد “بني اآند كومباين” باأن
املفاهيم والعتبارات اخلاطئة قد
�شيطرت على هذه ال�شناعة .ويف
ظل املواقف النا�شئة حول تقنية
اجليل اخلام�س ،والتي تختلف
باختالف حجم ال�شركة وموقعها
يف ال�شوق ،فقد ظهرت ثالث اأفكار
خاطئة �شائعة ،هي:
 .1الجيل الخامس  ..عوائد غير
مجدية على المدى القريب:

ي�شاأل امل�شككون ملاذا يتوجب
عليهم ال�شتثمار يف تقنية اجليل
اخلام�س الآن ،يف حني اأن التقنيات
وال�شتخدامات التي حتتاجها ل
تزال غري جاهزة ولن تكون جاهزة
قبل �شنوات من الآن – على �شبيل
املثال ،الواقع الفرتا�شي وال�شيارات
ذاتية القيادة .ولكن ما يفتقده هذا
املنطق ،هو اأن م�شغلي ال�شبكات ل
يحتاجون اإىل اأدلة عن ا�شتخدامات
جديدة ولمعة لال�شتثمار يف تقنية
اجليل اخلام�س .وميكنهم تطوير
اأ�شا�س منطقي جلدوى تقنية اجليل
اخلام�س ،ا�شتناد ًا اإىل التطورات

سيعمل الجيل الخامس للتكنولوجيا

التحول الرقمي
بالتوازي مع مسيرة
ّ
في سبيل تعزيز الكفاءة التشغيلية
وتحقيق الوفورات في رأس المال

التي �شتحدثها هذه التقنية على
�شعيد ال�شتخدامات احلالية -
واأبرزها امليزة التناف�شية ،وتخفيف
ال�شغط على �شبكات اجليل الرابع
وا�شتبدال اخلطوط الثابتة.
 .2تبني الجيل الخامس يتطلب
رأس مال ضخم وغير مبرر:

اأ�شار بع�س اخلرباء اإىل اأن تطبيق
اجليل اخلام�س قد يتطلب زيادة

كبرية يف حجم اإنفاق راأ�س املال .وعلى
�شبيل املثال ،اأ�شارت التوقعات الأخرية
باأنّ تبني اأحد اأهم م�شغلي �شبكات
الهواتف املحمولة يف اأوروبا لتقنية
اجليل اخلام�س قد يتطلب زيادة يف
ن�شبة اإنفاق راأ�س املال اإىل الإيرادات
من  13%اإىل  ،22%وذلك فقط
يف حال قامت ال�شركة بتو�شيل
اخلدمة اىل املناطق احل�شرية
ومراكز الأعمال ذات الكثافة العالية.
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اﻟﻤﺸﻜﻜﻮن ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻳﺨﺴﺮون ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
خاص – كندا السماوي

أﺑﺪى بع�س امل�شوؤولني
التنفيذيني يف قطاع الت�شالت
�شكوكهم حول اجليل اخلام�س من
تكنولوجيا �شبكات الهواتف النقالة،
و�شط التاأكيد على تراجع م�شتويات
الثقة يف قدرة التكنولوجيا على
تقدمي املزيد .وك�شف ا�شتطالع
حديث لالآراء اأجراه م�شوؤولو 20

�شركة من اأكرب م�شغلي �شبكات
الهواتف املحمولة يف العامل ،اأ ّنه
ويف حني اأنّ املديرين التنفيذيني
املعنيني ب�شبكات الهواتف النقالة
مقتنعون بالإمكانيات طويلة الأمد
للجيل اخلام�س من ال�شبكات ،ال
اأن اأكرث من ن�شفهم ( )53%يرى
عدم وجود جدوى من تبني هذه
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التكنولوجيا على املدى القريب.
وتوؤكد ا�شتطالعات جديدة ،اأجرتها
موؤخر ًا “بني اآند كومباين” والتي
حتمل عنوان “ملاذا امل�ش ّككون
بجدوى تقنية اجليل اخلام�س على
خطاأ؟” ،اأنّ م�شغلي ال�شبكات الذين
ل يعتمدون اإجراءات �شريعة لتبني
تقنية اجليل اخلام�س يخاطرون

بعدم مواكبتهم لهذه التكنولوجيا
احلديثة التي من �شاأنها زيادة �شرعة
و�شعة ال�شبكة ب�شكل كبري للغاية،
ف�ش ًال عن منح ميزة تناف�شية
عالية لأوائل امل�شتخدمني ،وهو ما
من �شاأنه تعزيز مكانة �شركاتهم
يف ال�شوق وزيادة التدفقات
النقدية نظر ًا جلودة ال�شبكة،
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ترى “بني اآند كومباين” باأنه هناك
 4عيوب تتعلق بهذه الفر�شية ،وهي:
• اأو ًل ،افرتا�س باأنه من ال�شروري
توافر التغطية الدائمة لتقنية اجليل
اخلام�س .يف الواقع� ،شتقوم اأجهزة
اجليل اخلام�س بالت�شال ب�شال�شة
وب�شورة �شبه م�شتمرة ،وعلى الفور
بخاليا �شبكات اجليل الرابع يف حال
تع ّذر احل�شول على اإ�شارة من �شبكة
اجليل اخلام�س.
• ثاني ًا ،اعتقاد م�شغلي �شبكات
الهاتف املحمول باأنهم بحاجة
اإىل بناء اأعداد كبرية من خاليا
اجليل اخلام�س عرب �شبكاتهم.
وهنا ،ترى “بني اآند كومباين” باأن
معظم م�شغلي �شبكات الهواتف
املحمولة ميتلكون ما يكفي من
كثافة نقاط �شبكات الت�شالت يف
اأ�شواقهم ل�شتيعاب اجليل اخلام�س
با�شتخدام  3.5جيجاهرتز وحتى
على نطاق املوجة املليمرتية.
• العيب الثالث يتمثل يف النزعة
نحو النظر اىل اجليل اخلام�س
نظرة منعزلة .وتهمل هذه الفر�شية
الفائدة غري املبا�شرة املرتتبة عن
حتديث بع�س اأجزاء ال�شبكة على
الأجزاء الأخرى.
• العيب الرابع والأخري هو الف�شل
يف تو ّقع كيفية تط ّور تقنية اجليل
اخلام�س لل�شماح للجيلني الرابع
واخلام�س بالبقاء �شمن املنظومة
نف�شها وباملعدات املماثلة.
ال�شبب الرئي�شي لال�شتثمار يف
اجليل اخلام�س هو خف�س التكاليف،
ولكن لي�س لزيادة الإيرادات:
يتوقع بع�س اخلرباء باأ ّنه ،ومع
اجلمع بني اجليل اخلام�س
والتحولت الرقمية� ،شيتم ّكن م�شغلو
ال�شبكات من خف�س ن�شبة اإنفاق
راأ�س املال اإىل الإيرادات من حوايل
 15يف املائة اإىل اأقل من  10يف
املائة يف غ�شون خم�س �شنوات.

وعلى الرغم من اأن اجليل اخلام�س
�شي�شاعد م�شغلي ال�شبكات على
القيام باأعمالهم بكفاءة اأكرب،
فاإن هذا ل يعني اأن على امل�شغلني
ال�شتثمار يف اجليل اخلام�س فقط،
اأو حتى ب�شكل اأ�شا�شي بهدف زيادة
الكفاءة .اإ ّل اأنّ امل�شغلني الأكرث
جناح ًا هم من �شيقومون بخلق
دورة قوية من اإعادة ال�شتثمار يف
تكنولوجيا اجليل اخلام�س.
و�شيكون النجاح حليف امل�ش ِّغلني
الذين يقومون ببناء �شبكات اجليل
اخلام�س م�شتفيدين بالكامل من
الأ�شول املادية والطيفية املوجودة
حالي ًا لديهم .ي�شتثمر عاد ًة كبار
م�شغلي �شبكات املحمول بحكمة
بهدف جت ّنب حدوث زيادة غري
�شرورية يف اإنفاق راأ�س املال ،حيث
يقومون بتطوير خطط حمددة على
مدى �شنوات عدة والتي من �شاأنها
اأن تتك ّيف مع التح�شينات املرتبطة
بتقنية اجليل اخلام�س .وعالوة على
ذلك ،يركز هوؤلء امل�شغلني على
ال�شتثمارات التي ميكن اأن حتقق
وفورات يف تكاليف الت�شغيل ومنو يف
الإيرادات ،وذلك بهدف احلفاظ
على ثبات ن�شبة اإنفاق راأ�س املال
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يسأل المشككون لماذا يتوجب عليهم

االستثمار في تقنية الجيل الخامس اآلن،

في حين أن التقنيات واالستخدامات التي

تحتاجها ال تزال غير جاهزة ولن تكون جاهزة
قبل سنوات من اآلن

اإىل الإيرادات ،والتي ترتاوح بني  9م�شرية التح ّول الرقمي يف �شبيل
تعزيز الكفاءة الت�شغيلية وحتقيق
و.12%
الوفورات يف راأ�س املال .و�شيقوم
وقال دارين لوي� ،شريك يف قطاع
الت�شالت يف “بني اآند كومباين” :امل�شغلون ذوي الروؤية ال�شت�شرافية
“كما كان احلال مع الأجيال ال�شابقة با�شتخدام الوفورات املحققة يف
ال�شتثمار مب�شاريع جديدة ومربحة
من ال�شبكات� ،شيعمل اجليل
من تقنيات اجليل اخلام�س”.
اخلام�س للتكنولوجيا بالتوازي مع

احلو�شبة عند الطلب ،وواكب ذلك
انطالق ثورة الهواتف املتحركة .اأما
ظهور �شركات مثل “اأمازون” فاأدى
اإىل اإعادة هيكلة �شاملة لل�شناعات.
ويف هذا امل�شهد كانت برجميات
امل�شادر املفتوحة ول تزال حا�شرة
بكثافة يف تلك ال�شركات اجلديدة
وغريها من �شركات الع�شر
اجلديد .وبدى يف ذلك احلني اأن
تلك ال�شركات مل تكن “حقيقية”.
وعليه كان اتباع النهج والتقنية
القدمية مقبو ًل طاملا اأنك ل�شت من
فئة “تلك ال�شركات” ،األي�س كذلك؟
باملقابل برز وبو�شوح م�شاألة اكت�شاب
حلول امل�شادر املفتوحة وب�شرعة
فائقة اأر�شية كبرية يف القطاعات
التقليدية امل�شهود لها بفطنتها
التقنية ،ل �شيما قطاع اخلدمات
املالية .اإذ كان نظام لينوك�س

وبرجميات امل�شادر املفتوحة مبثابة
القلب املحرك للكثري من اأ�شواق
الأوراق املالية وغريها من اأنظمة
املهام احل�شا�شة ،الأمر الذي
برهن ب�شكل جلي ومتواتر على اأن
امل�شادر املفتوحة كانت مالئمة بقوة
للكثري من البنى التحتية احلو�شبية
الكربى ،حتى بات تفكرينا حول
“تقليدية” تلك ال�شركات يتال�شى
اأ�ش ًال وب�شرعة.
تلك هي من الأ�شباب التي اأدت
ب�شركة اأبحاث ال�شوق “اآي دي
�شي” اإىل اكت�شاف اأن 84%
من ال�شركات العاملية توؤمن باأن
امل�شادر املفتوحة تلبي تطبيقات
املهام احل�شا�شة ،اأو باأنها  -اأي

امل�شادر املفتوحة  -هامة جدً ا
لدعم ا�شرتاتيجيات تقنية
املعلومات على مدى الثالث �شنوات
القادمة .وقد تبواأت �شركات بيع
الربجميات الداعمة للم�شادر
املفتوحة املرتبة الأوىل كخيار
مف�شل عند توريد البنى التحتية
اجلديدة لتقنية املعلومات.
يت�شمن حتديث البنى التحتية
لتقنية املعلومات دعم وترقية
البنى التحتية التقنية املوروثة.

وقد وجدت �شركة “اآي دي �شي”
اأنه بحلول عام � 2020شت�شتمر
 41%من التطبيقات يف العمل
على بنى حتتية تقليدية ب�شبب اأن
“الكثري من التطبيقات التقليدية
يف عام � 2020شتبقى من فئة
املهام احل�شا�شة وت�شمل :بيانات
العميل ،اأنظمة القيد ،والربجميات
التقليدية” .ولذلك ت�شتخدم حلول

ظهرت شركات مثل “تويتر” و”نيت فليكس” و”فايسبوك” على المشهد .وبدأ مزودو الخدمات

السحابية بتقديم الحوسبة عند الطلب ،وواكب ذلك انطالق ثورة الهواتف المتحركة .أما ظهور شركات

مثل “أمازون” فأدى إلى إعادة هيكلة شاملة للصناعات .وفي هذا المشهد كانت برمجيات المصادر

المفتوحة وال تزال حاضرة بكثافة في تلك الشركات الجديدة وغيرها من شركات العصر الجديد

59 / E N T R E P R E N E U R . C O M / October 2018

ﺗﻘﻨﻴﺔ

جديد

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺗﻌﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
دبي – أسماء األمين

ﻟﻢ ينته اجلدل الوا�شع عاملي ًا
على ال�شاحة التقنية حول جدارة
امل�شادر املفتوحة يف بناء حلول
فعالة لل�شركات ،اآخر الأفكار حول
هذا اجلدل تتزايد اليوم ،يف هذا
املو�شوع جمموعة من الأفكار
اجلديرة بالهتمام حول كفاءة
و�شرورة تبني امل�شادر املفتوحة يف
بناء ال�شركات.
يقدم جوردون هاف ،خبري تقنيات
امل�شادر املفتوحة يف �شركة “ريد
هات” ،الن�شيحة التالية لل�شركات
يف ال�شرق الأو�شط:
يف العقد الأول من هذا القرن كانت

ال�شركات تت�شاءل“ :هل اأ�شبح
لينوك�س جاهزًا لأجل ال�شركات؟”.
لكن مثل تلك الأ�شئلة التي طرحتها
ال�شركات التي ت�شرتي احللول
كانت خاطئة يف ذلك احلني ،اأو
على الأقل كانت اأ�شئلتها مكبلة
بنظرة اإىل املا�شي.
اإذ متيزت برجميات امل�شادر
املفتوحة منذ بداياتها مبزايا جذابة
مثل :املرونة  -احلرية  -التاأقلم،
وو�شع التحكم بيد امل�شتخدم .وكانت
وقتها تطبيقات ومن�شات امل�شادر
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املفتوحة تكت�شب وب�شرعة فائقة تلك
ال�شمات التي طاملا ركز عليها مدراء
تقنية املعلومات ،مثل اإمكانية التو�شع
العمودي واملوثوقية والأداء واملزايا
املتاحة .حتى النموذج التقليدي
لتخطيط موارد املوؤ�ش�شات نف�شه،
رغم اأنه غال ًبا جزء اأ�شا�شي من
البنية التحتية التقليدية ،بات ميثل

املا�شي ولي�س امل�شتقبل.
ومن ثم ظهرت �شركات مثل
“تويرت” و”نيت فليك�س”
و”فاي�شبوك” على امل�شهد .وبداأ
مزودو اخلدمات ال�شحابية بتقدمي

In Collaboration with

ﺗﻘﻨﻴﺔ

جديد

امل�شادر املفتوحة غال ًبا يف رفع
اأداء البنى التحتية املوروثة يف نواح
عديدة مثل نظام الت�شغيل واملحاكاة
الفرتا�شية والربجميات الو�شيطة.
لكن حتديث بنى تقنية املعلومات
يجلب معه ا ً
أي�شا من�شات لفئات
جديدة مطورة من التطبيقات التي
أنواعا جديدة من اخلدمات.
تقدم ا ً
فمث ًال التطبيقات التي تعتمد
على موقعك اجلغرايف يف هاتفك
الذكي مل تعد تتوا�شل مع تطبيقات
موروثة انطال ًقا من مراكز البيانات
التقليدية ،اإذ هي الآن تتوا�شل
على الأرجح مع جمموعة متنوعة
من اخلدمات اخلفيفة التي تت�شل
بهاتفك وهواتف اأخرى وكذلك
فيما بينها لأجل –على �شبيل
املثال– ا�شتالم الطلبات ،واإر�شال
مركبات التو�شيل ،وا�شتالم املبلغ
الذي دفعته ،وتقدمي الإي�شال اإليك.
وهنا تربز تقنيات جديدة مثل
احلافظات واأنظمة اإدارتها،

والتعلم الآيل ،و�شبكات اخلدمات،
واأنواع جديدة من اأنظمة املراقبة
والت�شجيل ،اإ�شافة اإىل فئات
جديدة من التقنيات التي باتت
تتطور ب�شرعة كبرية اإىل حد اأنها
قد تكون ارتقت اأكرث يف وقت
قراءتك لهذا املقال.
هذه هي ق�شة امل�شادر املفتوحة
اليوم .اإذ تعمل امل�شادر املفتوحة
على ا�شتبدال الكثري من الربجميات
اخلا�شة وبفعالية كبرية .حتى اأن
املنتجات التجارية التي تتبع منوذج
تطوير برجميات امل�شادر املفتوحة
قد تفوقت على فئات باأكملها من
الربجميات اخلا�شة.
لكن اأبرز عناوين يومنا هذا يكمن
يف كيفية عمل منوذج تطوير
امل�شادر املفتوحة وابتكارات
امل�شادر املفتوحة على خلق فئات
جديدة من الربجميات ب�شرعة
مذهلة .فامل�شادر املفتوحة تذلل
العقبات اأمام ال�شركات عند العمل
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تعمل المصادر المفتوحة على استبدال الكثير
من البرمجيات الخاصة وبفعالية كبيرة .حتى
أن المنتجات التجارية التي تتبع نموذج تطوير
برمجيات المصادر المفتوحة قد تفوقت على
فئات بأكملها من البرمجيات الخاصة

امل�شرتك على بناء تقنيات ومن�شات
ذات منفعة متبادلة ،وتوؤ�ش�س لبيئات
عمل ودعم ترفع من قيمة وفائدة
التقنيات اجلديدة.

اإن م�شدر البتكار هذا متاح �شواء
كي ي�شتفاد منه اأم ل .لكن املنظمات
التي تف�شل يف ال�شتفادة منه �شرتى
اأن القطار قد فاتها ،وب�شرعة.

ﺷﺌﻮن رﻳﺎدﻳﺔ

طرق إعداد
الشخصية القيادية
خاص - entrepreneralarabeya

إن جناحك يف الو�شول اإىل
من�شب قيادي هو اأم ٌر عادي ،ولكن
حتولك اإىل قائدٍ “بارز” يعترب
اأمر ًا خمتلف ًا متام ًا .وتعتمد القيادة
املتميزة على قدرة املرء يف بناء
وتبني اأهداف فريق عمله والأداء
الذي يعك�س فهم ًا دقيق ًا للبيئتني
الداخلية واخلارجية لل�شركة.
وبالطبع ،يجب على القائد البارز
اأن يكون جاهز ًا دائم ًا لأي تغيريات
قد حتيط به من اأي اجتاه .فيما يلي
يقدم لكم الدكتور جيفري كابني،
الو�شيط الرئي�شي لربنامج “قيادة
الآخرين” التعليمي يف جامعة
دريك ،والذي �شي�شرف قريب ًا على
اأول جمموعة دولية يف دبي ولندن،
خم�س ن�شائح مل�شاعدتكم يف
الو�شول اإىل هذا الهدف:

من �شفات القادة املتميزين اأنهم
واثقون من كل �شخ�س من اأع�شاء
فريق عملهم قاد ٌر على تقدمي
اأف�شل ما لديه كل يوم .فعندما
يكت�شف القائد ما هو مهم بالن�شبة
لالأ�شخا�س العاملني يف فريق عمله،
�شت�شهل عليه مهمة توزيع العمل
وربط هوؤلء الأ�شخا�س ب�شكل
�شخ�شي بعمل ال�شركة .وهذا يتطلب
ذكاء ثقايف وعاطفي فريد.

 .1أعرف نفسك (والقيم

 .3الحفاظ على الشفافية

هل تعرف نقاط قوتك و�شعفك من
وجهة نظرك ال�شخ�شية ووجهة
نظر الآخرين؟ فالرحمة والف�شول
والنزاهة جميعها �شمات م�شرتكة

يعد حتديد �شفافية وو�شوح املن�شب
واحلفاظ عليهما اإحدى املهارات
الأ�شا�شية التي توحد فريق العمل
الناجح .كما واإن الفهم والقدرة

التي تمثلها)

للقيادة املتميزة .ويعد تقييم نف�شك
وفق ًا لهذه الأبعاد ال�شخ�شية
والعمل بعد ذلك على معاجلة نقاط
�شعفك جزء ًا اأ�شا�شي ًا من رحلة
القيادة الناجحة.
عما
 .2العالقات :ابحث ّ
هو مهم

والوضوح بين أفراد الفريق
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حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز التعليم التنفيذي في جامعة دريك

على معرفة نقاط قوتك الأ�شا�شية
ومهام من�شبك ،اإ�شاف ًة اإىل باقي
اأع�شاء فريقك ،يوفر و�شوح ًا حول
كل املهام التي يجري العمل على
اإجنازها والطريقة التي يجب
اأن تنجز بها .ويلغي هذا خطر
ال�شراعات الداخلية وتداخل
املنا�شب واملهمات ،وبالتايل
ي�شاهم يف زيادة الإنتاجية على
جميع امل�شتويات.
 .4فكّ ر بشكل كلي واستراتيجي

القيادة الناجحة تعني اأن تكون
قادر ًا على تقدمي الإر�شاد للفريق
خالل املهام العادية ،مع الأخذ
بعني العتبار ال�شورة الكبرية

لأهداف ال�شركة .ف�ش ًال عن كونك
قادر ًا على تنمية القدرة على ن�شر
واإي�شال روؤية ال�شركة لتحقيق
التوازن بني الو�شع احلايل لل�شركة
والتحديات والفر�س امل�شتقبلية.
ً
ً
ومستعدا للتغيير
منفتحا
 .5كن

اإن العامل املحيط بنا ديناميكي
وغري م�شتقر .ويف ع�شر البيانات
ال�شخمة ،يحتاج القادة اإىل اتخاذ
القرارات وتنفيذ واختبار املمار�شات
اجلديدة والتكيف مع النتائج
النهائية .ولهذا ل ميكننا اأن ن�شمح
باأن ي�شبح الكمال عدو ًا للخري!
فاملرونة تعد مهار ًة �شرورية على
جميع م�شتويات ال�شركة.

با�شواط املعايري التي ّمت ت�شجيلها
يف هذا القطاع حتى الآن ،حيث بلغ
التفاعل ن�شبة تبلغ �شبعة اأ�شعاف
متو�شط اأداء الإعالنات على من�شة
ّ
“اآدكولوين” .AdColony
وبح�شب نتيجة البحث فاإن 50%
من جممل الأ�شخا�س الذين
�شاهدوا الإعالن مل يتفاعلوا معه
فقط ،بل اإنهم عمدوا اأي�ش ًا من
خالل تفاعلهم اإىل مل�س اأوم�شح،
اأو النقر على الإعالن م ّرات عدّة
و�شطي
م�شجلني ن�شبة تفاعل
ّ
ّ
لل�شخ�س الواحد اأعلى بخم�شني
متو�شط املعدّلت
�شعف ًا من ّ
يف هذا القطاع وذلك بح�شب
تقرير Global Video
 Benchmarks Reportمن
“اإينوفيد” .Innovid
التفاعل مع هذا النوع من الفيديو
اأدى كذلك اإىل زيادة يف ن�شاط ما
بعد امل�شاهدة ،حيث اأدّى ا�شتعمال
تقنية Aurora™ HD Video
الإعالنية اإىل زيادة ت�شجيل
امل�شاهدين بن�شبة ثالثة اأ�شعاف
اأكرث من ال�شابق يف برامج ولء
امل�شتهلكني ااخلا�شة بال�شركة
املعلنة ،واإىل زيادة عدد زيارات
موقع ال�شركة بن�شبة �شعفني مقارنة
بالفيديوهات الإعالنية املعتادة .كما
جنحت حمالت الفيديو الإعالنية
بتقنية Aurora™ HD Video
يف ت�شجيل ن�شبة  90%يف جمال
امل�شاهدة التامة لالإعالن ،اأي اأكرث
بثالثة ا�شعاف املعدّل املعتاد يف هذا
املجال ،وذلك بح�شب ما اأفادت به
“موات” .Moat
يف هذا ال�شدد قالت �شامانثا
بيلينجهام ،مديرة املبيعات الإقليمية
يف �شركة “اآدكولوين اأوروبا وال�شرق
الأو�شط وأفريقياAdColony
“ :“ EMEAنحن فخورون
بالعمل مع �شركاء يف املنطقة مثل

“يونيليفر”  Unileverللم�شاعدة
يف زيادة م�شتويات الوعي،
والتفاعل ،والرغبة ال�شرائية بطرق
جديدة ومثرية على الأجهزة
املحمولة” .واأ�شافت“ :من خالل
ال�شتفادة من املزايا الإبداعية
والقدرات التفاعلية لتقنية Au-
� ، rora HD Videoش ّكلت هذه
العالمات التجارية جتارب تفاعلية
رائعة �شغلت عمالءها وحققت
نتائج قوية”.
بالإ�شافة اإىل م�شتويات التفاعل
القوية ،اأ�شفرت تقنيات Aurora
 ™ HD Videoا ً
أي�شا اإىل ارتفاع
يف املعايري القيا�شية اخلا�شة
بالعالمة التجارية الرئي�شية .كما
تو�شلت درا�شة من جهة خارجية
قامت بها Research Now
اإىل اأن الإعالنات بتقنيات فيديو
 Aurora ™ HDاأ�شفرت عن
زيادة يف معدل عمليات ال�شراء
بلغت  3باملائة تقري ًبا يف الرغبة
ال�شرائية ،وهو  3اأ�شعاف متو�شط
احلمالت الرقمية .كما اأدت
احلمالت اإىل زيادة بن�شبة تفوق 7
يف املائة يف جمال تف�شيل العالمة
التجارية (اأعلى بكثري من الرقم
القيا�شي الرقمي البالغ  0.10يف
املائة)  ،وعززت �شهرة العالمة

التجارية بن�شبة قدرها  1.79يف
املائة (بفارق موؤ�شر القيا�س الرقمي
البالغ  0.20يف املائة).
باكورة هذه احلمالت الإعالنية
امل�شغولة بتقنية Aurora ™ HD
 Videoكانت مع “�شان�شيلك”
 Sunsilkو”بروك بوند”
 Brooke Bondو”جف” Jif
حيث عملت “اآدكولوين” Ad-
 Colonyيف كل من احلمالت
الثالث ب�شكل مبا�شر مع العالمات
التجارية والوكالت حول املفاهيم
الإبداعية الفريدة واخلا�شة
بك ّل منها .و�شمحت احلمالت
للم�شتهلكني بالتفاعل مع الفيديو
بطرق عدّة خمتلفة ،بد ًءا من
�شحب �شريحة اأو النقر على حرف
اأو لون على ال�شا�شة ،و�شو ًل اإىل
م�شح الغبار واحلطام ليك�شف

امل�شاهد الفيديو ب�شكل اأف�شل
اأمامه .كما ا�شتخدمت احلمالت
الثالث ً
تفاعال حقيق ًيا ،وم�شتويات
 Aurora ™ HDالغرافيكية
املتقدمة لزيادة اندماج امل�شاهد.
وقالت �شامانثا بيلينجهام“ :لقد
�شمحت لنا حملتنا الإعالنية
اخلا�شة بالأجهزة املحمولة
واملوبايل باأخذ ما كان بالفعل اإعالن ًا
ناجحا ودمج م�شتوى
تلفزيون ًيا ً
التفاعل الذي �شمح للنا�س بالتعاطي
مع عالمتنا التجارية بطريقة
متاما” .واأ�شافت“ :قدمت
جديدة ً
احلملة نتائج قابلة للقيا�س ونحن
�شعداء بها ،بد ًءا من معدّل النقرات
وحتى ال�شرتاك يف برنامج ولء
امل�شتهلكني .لقد كان ذلك موؤ�شر ًا
عظيم ًا على التاأثري الذي ميكن اأن
تو ّلده جتربة اإبداعية فريدة”.

باكورة هذه الحمالت اإلعالنية
المشغولة بتقنية Aurora ™ HD
 Videoكانت مع “صانسيلك”
 Sunsilkو”بروك بوند” Brooke
 Bondو”جف”  Jifحيث عملت
“آدكولوني” AdColony
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ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
ا�ﻋﻼﻧﻲ
ّ
ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
دبي – مهند حلواني

أﻋﻠﻨﺖ“اآدكولوين”
 AdColonyوهي اأكرب من�شة
م�شتقلة لالإعالنات على الأجهزة
املحمولة ،عن ا�شرتاكها مع Unile-
 verلت�شغيل حمالت فيديو اإعالنية
تفاعلية على املوبايل لأول مرة يف
ال�شرق الأو�شط .هذه احلمالت

انطلقت مع “�شان�شيلك”  Sunsilkحمتواها الإعالين بطريقة فريدة
و”بروك بوند”  Brooke Bondومثرية لالهتمام.
و”جف”  ،Jifوهي اأول ثالث عالمات فالأول مرة يف قطاع الإعالن الرقمي،
متنح  Auroraالعالمات التجارية
جتارية تعر�س اإعالنات الفيديو
التفاعلية  Aurora HDالتي
الفر�شة لقيا�س انتباه امل�شتخدمني
من خالل م�شتوى تفاعلهم مع
تو ّفر جتارب اأقرب اإىل امل�شتخدم
وت�شمح للعالمات التجارية بعر�س الفيديو ،حيث ميكن للعالمات
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التجارية اأن تالحظ اأن الهتمام
الكامل للم�شتخدم مبا�شرة من
خالل ا�شتخدامه لل�شا�شة.
ولقد اأ�شدرت “اآدكولوين”
 AdColonyنتائج حمالت
العالمات التجارية التي كانت
الرائدة يف ا�شتخدام Aurora
 ،™ HD Videoوهي اأحدث
ابتكارات الفيديو للهاتف اجل ّوال
يف ال�شركة .وبعد ثالث حمالت
ُخد َمت فيها
اإعالنية منف�شلة ا�شت ِ
ثالثة اأ�شاليب اإبداعية خمتلفة،
تب ّينت “اآدكولوين” AdColony
اأن  43٪من الأ�شخا�س الذين
�شاهدوا اإعال ًنا منها تفاعلوا معه
ب�شكل وا�شح وذلك مبا يتجاوز

يقوم النظام بتسهيل المعامالت

المالية بطريقة آلية دقيقة ومتطورة

تسمح بوجود رؤية واضحة لألموال ،وحل

النزاعات الفورية وقرارات المطالبات،
فضال عن شفافية النظام المالي
ً

وتعامالتهااملختلفة.
واأكدت ،اأن جناح “نظام الت�شوية
واملطابقة ل�شداد دبي عرب تقنية
البلوك ت�شني” وقدرته على حتقيق
تقدم ملمو�س يف م�شرية التحول
الذكي ،يتطلب تعزيز التعاون
امل�شرتك بني خمتلف اجلهات
احلكومية التي ان�شمت  -اأو تخطط
لالن�شمام  -اإىل النظام ،مع الأخذ
بعني العتبار اأن النظام يدعو كل
جهة اإىل فتح بياناتها والعمل جن ًبا
اإىل جنب مع اجلهات احلكومية
الأخرى ،للو�شول اإىل اأف�شل النتائج
وحتقيق الأهداف املرجوة.
وي�شكل “نظام الت�شوية واملطابقة
ل�شداد دبي عرب تقنية البلوك
ت�شني” العمود الفقري لبوابة دبي

الذكية للدفع الذكي املتقدمة ،والتي
�شهدت اإقبا ًل كبري ًا على خدمات
الدفع من قبل امل�شتخدمني ،وو�شلت
قيمة املدفوعات اإىل ما يقرب من
 13.22مليار درهم لـ  41جهة
خالل عام  .2017و�شتتمكن دائرة
املالية من ا�شتخدام هذا النظام
لإدارة جميع الإجراءات املالية لـ
“�شداد دبي”.
ومن جانبه ،اأفاد و�شام لوتاه“ :نحن
يف دبي الذكية ،نعترب التكنولوجيا
عن�شر ًا اأ�شا�شي ًا للم�شاهمة يف
حت�شني نوعية حياة النا�س ون�شر
ال�شعادة بينهم ،ومن خالل تطبيقنا
لتقنية البلوك ت�شني ب�شكل �شحيح
عرب خمتلف القطاعات الرئي�شية،
نرى اأنها متتلك اإمكانات هائلة

لتحقيق طموحاتنا يف م�شرية التحول وحل النزاعات الفورية وقرارات
الذكي لدبي .وقد �شهد عام  2018املطالبات ،ف�ش ًال عن �شفافية
منو ًا كبري ًا يف حجم ال�شتثمار بهذه النظام املايل”.
التقنية املتغرية مقارنة مع ال�شنوات يذكر اأن هيئة كهرباء ومياه دبي
ال�شابقة ،وح�شب املحللني فاإن حجم وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية،
اأول جهتني حكوميتني تن�شمان لهذا
ال�شتثمارات يف ال�شوق العاملي
النظام ،وقد مت تنفيذ اأكرث من 5
للبلوك ت�شني �شتبلغ قيمتها 290
ماليني معاملة عرب النظام .و�شت�شهد
مليار دولر بحلول عام .”2019
الفرتة القادمة ان�شمام مزيد من
واأ�شاف  ”:اإن نظام الت�شوية
اجلهات احلكومية اأبرزها� :شرطة
واملطابقة اجلديد يقدم للجهات
احلكومية يف دبي العديد من املزايا دبي ،هيئة الطرق واملوا�شالت ،هيئة
ال�شحة بدبي ،مطارات دبي ،جمارك
املهمة ،اإىل جانب تنفيذ جميع
دبي ،بلدية دبي ،دائرة ال�شياحة
عمليات الت�شوية واملطابقة يف
والت�شويق التجارة ،حماكم دبي،
الوقت الفعلي ،حيث يقوم النظام
دبي القاب�شة وغريها من اجلهات
بت�شهيل املعامالت املالية بطريقة
احلكومية املحلية والبنوك ومقدمي
اآلية دقيقة ومتطورة ت�شمح
اخلدمات املالية.
بوجود روؤية وا�شحة لالأموال،
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دبي الذكية تطلق “نظام التسوية
والمطابقة لسداد دبي عبر تقنية
البلوك تشين”

لهيئة كهرباء ومياه دبي ،وعبد
املالية املح�شلة لدى دائرة املالية
والزوار� ،شعي ًا نحو حتويل دبي اإىل
ﻣﻮاﻛﺒﺔمل�شتهدفات
ا�شرتاتيجية دبي للبلوك ت�شني التي الرحمن اآل �شالح ،مدير عام دائرة عرب بوابة �شداد دبي ،تعتمد على
املدينة الأ�شعد والأذكى على وجه
املالية ،و�شعيد مع�شم الفال�شي
املوظفني وتتم ب�شكل تقليدي ،من
الأر�س”.
اأطلقها �شمو ال�شيخ حمدان بن
املدير التنفيذي – اإدارة من�شات
خالل خطوات متعددة بداية من
واأ�شافت “�شكلت تقنية “البلوك
حممد بن را�شد اآل مكتوم ،ويل
خ�شم الر�شوم امل�شتحقة لدائرة
ت�شني” اأحد اأهم الركائز التي
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي،
امل�شتقبل ،اإىل جانب كل من و�شام
اأطلقت دبي الذكية “نظام الت�شوية لوتاه املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة حكومة املالية ،واإي�شال املبالغ اإىل اجلهة
�شت�شهم يف ت�شريع عملية حتول دبي
دبي الذكية ،و�شامر �شليمان ،مدير املعنية ،الأمر الذي ي�شتغرق وقت ًا
اإىل مدينة ذكية بالكامل ،من خالل
واملطابقة ل�شداد دبي عرب تقنية
ً
ً
ً
عام �شركة “نتوورك اإنرتنا�شونال” ،طويال ي�شل اأحيانا اإىل  45يوما.
الدور الذي �شتلعبه يف رفع كفاءة
البلوك ت�شني” ،والذي مت تطويره
وحول املو�شوع قالت الدكتورة عائ�شة احلكومة من خالل حتويل مئة باملئة
بالتعاون مع دائرة املالية يف دبي
واإيفانز مونيوكي ،مدير اأول
من املعامالت القابلة للتطبيق اإىل
كتحديث مدعوم من نظام البلوك
اخلدمات الرقمية يف جمموعة بنك بنت بطي بن ب�شر “ :اأحرزت دبي
ُ
ً
�شبكة البلوك ت�شني ،وخلق مناذج
ت�شني لنظام الدائرة املايل.
الإمارات دبي الوطني.
مركزا متقدما يف تبني التقنيات
عمل و�شركات جديدة قائمة على
مت الإطالق يف دبي بح�شور الدكتورة وي�شمح النظام اجلديد بتنفيذ جميع املبتكرة واحلديثة ،ل�شيما تلك
اخلا�شة بالثورة ال�شناعية الرابعة ،ا�شتخدام هذه ال�شبكة ،مما �شيدعم
عائ�شة بنت بطي بن ب�شر ،مدير عام املعامالت املالية للدائرة مع توفري
حتقيق دبي للريادة العاملية يف جمال
دبي الذكية ،و�شعيد حممد الطاير ،كبري للوقت واجلهد ،حيث كانت
ومتكنت من ت�شخريها لتلبية
تطوير وتطبيق �شبكات البلوك ت�شني
الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي
اإجراءات الت�شوية واملطابقة للمبالغ احتياجات املواطنني واملقيمني
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اخلطوة تلي دمج Tourico
 Holidaysو ،GTAاإىل

جانب عالمتَيها يف جمال البيع
بالتجزئة  TravelBoundو
 ،TravelCubeمبجموعة
 Hotelbedsعام .2017
هذا ويجري العمل حالي ًا على
برنامج وا�شع النطاق لإعالم جميع
عمالء  GTAاحلاليني يف جمال
البيع بالتجزئة ب�شاأن التغيريات .يف
هذا ال�شياق� ،شوف يحظى العمالء
مبت�شع من الوقت لالنتقال بالوترية
�شيتم تنظيم
املنا�شبة لهم .كذلكّ ،
ور�س عمل وتقدمي دعم فني من
اأجل �شمان �شال�شة النتقال.
ّ
بالإ�شافة اإىل ذلك� ،شوف تتمكن
من�شة  ،Bedsonlineج ّراء
ّ
تعزيز عرو�س وحمفظة منتجات
عالمة  GTAللبيع بالتجزئة ،من
تزويد وكالء ال�شفر حول العامل
باملزايا التالية:
 - 1محفظة منتجات متنوعة

وتنافسية :حوايل  170األف
فندق متاح عاملي ًا (مع اأكرث من
يتم
 90األف فندق من تلك التي ّ
ا�شتقدامها مبا�شر ًة ،مما ي�شفي
على املحتوى طابع ًا فريد ًا يقرتن مع
اأ�شعار تناف�شية) ،و 24األف خدمة
نقل و 18األف ن�شاط �شياحي،
بالإ�شافة اإىل  140األف �شيارة
متوفرة لالإيجار ،بحيث يتوىل فريق
ي�شم اأكرث من  1000متعاقد حول
ّ
العامل عملية ا�شتقدامها.
فعالة وسهلة
 - 2تكنولوجيا ّ

االستخدام�ُ :ش ِّمم حم ّرك البحث
الأف�شل يف فئته خ�شي�ش ًا لتلبية
حاجات وكالء ال�شفر بحيث يتيح
للم�شتخدمني ت�شنيف ومقارنة
النتائج ب�شهولة و�شال�شة ،مبا
يف ذلك وظائف  PDFوالربيد
الإلكرتوين �شهلة ال�شتخدامُ .يذكر

هنا اأنّ  70%من العمالء احلال ّيني
يعتربون املن�شة عام ًال اأ�شا�شي ًا يف
اختيار اخلدمة .تُعت ََرب املجموعة
الأم لعالمة  Bedsonlineاملوزعّ
الوحيد الذي يتوىل ت�شغيل مركز
بياناته ال�شحابي مفتوح امل�شدر
ويعالج لغاية  1.5مليار عملية بحث
يف اليوم.
 - 3إلمام واسع بالمتطلبات
المحلية مع عروض عالمية

النطاق :تتواجد يف كافة الأ�شواق
فرق بيع حملية ُمل ّمة باملتطلبات
املحلية وباحتياجات قطاع
ال�شفر وهي جاهزة لتلبية كافة
حاجات العمالء.
فاإذا جمعنا هذه املزايا مع ًا ،نرى
اأنّ  Bedsonlineمتنح العمالء
عرو�ش ًا متكامل ًة من �شركاء ال�شفر
ت�شب تركيزها على تلبية
بحيث ّ
احتياجات العمالء وت�شاعد ال�شركاء
على التناف�س مع بع�شهم البع�س،
عرب توفري تكنولوجيا ل ت�شاهى،
ناهيك عن �شروط جتارية اأكرث
تناف�شي ًة ،وح ّل �شريع للم�شاكل ودعم
من جانب فريق اخلرباء.
وبهذه املنا�شبة ،يو�شح كارلو�س
مونيوز ،الع�شو املنتدب لـ
 Bedbankيف جمموعة Ho-
“ :telbedsنحن نعترب اأنّ موا�شلة
تطوير عرو�شنا لوكالء ال�شفر حتت
راية عالمة ومن�شة عاملية واحدة
متكاملة هي خطوة ا�شرتاتيجية
وعملية بالن�شبة لنا� .شت�شاعد مزايا
هذه اخلطوة جميع �شركائنا يف
تعزيز الإيرادات والأرباح من خالل
حم�شن ،وحمفظة
اأداء وظيفي ّ
مو�شعة من املحتويات الفندقية
ّ
احل�شرية وامل�شتقدمة مبا�شرةً،
بالإ�شافة اإىل زيادة الفر�س لبيع
خدمات �شفر تكميلية عالية املردود،
ف�ش ًال عن عرو�شنا ال�شكنية”.

خطوة دمج محفظة منتجات  GTAالمتوفرة
للبيع بالتجزئة مع  Bedsonlineمن أجل توسيع
نطاق المحتويات المتعاقد عليها بشكل
ملموس ،بحيث يرتفع عدد الفنادق المتاحة من
ً
ً
ألفا
ألفا إلى 170
55

وبدوره �ش ّرح األي�شتري رودجر ،مدير
وكالء �شفر التجزئة يف جمموعة
“ :Hotelbedsمنذ اأن بداأتُ
العمل يف هذا املن�شب ،اأي منذ �شنة
تقريب ًا ،اأت�شاور با�شتمرار مع عمالء
وكالت ال�شفر لدينا يف كافة اأنحاء
العامل .وقد �ش ّهلت التغذية الراجعة
حول من�شة Bedsonline
مرار ًا وتكرار ًا اتخاذ هذا القرار،
نظر ًا لأدائها الوظيفي املمتاز .اإل
اأ ّننا نتط ّلع لال�شتمرار يف حت�شني
التجربة ،مبا يتجاوز حدود من�شة
احلجز ،وذلك عن طريق طرح
عر�س متكامل يف �شبيل دعم منو
قاعدة �شركاء ووكالء ال�شفر لدينا.
“لقد بداأنا بالفعل بالتحدث اإىل
عمالئنا حول العامل و�شرح الطرق
التي ميكنهم من خاللها ال�شتفادة

من هذه التغيريات .وقريب ًا �شوف
ن�شت�شيف �شل�شل ًة من الفعاليات
وور�س العمل حول العامل لتعريف
عمالئنا على العرو�س اجلديدة
املعزَّزة بعد دمج املهارات الفنية
مع املنتجات املتنوعة لعالمة
 GTAاملتخ�ش�شة يف جمال البيع
بالتجزئة حتت راية Bedson-
 .lineومن هذا املنطلق� ،شي�شتفيد
وكالء ال�شفر لدينا من تو�شيع
حمفظة منتجاتنا لت�شمل اأكرث
من  170األف فندق ،ناهيك عن
مكانة اأف�شل لعمالئنا للتفاو�س
ب�شاأن اأف�شل ال�شفقات .ويجب األ
نن�شى اأي ًا من التح�شينات الإ�شافية
التي اأجريناها عرب انتقاء اأف�شل
الوظائف واملهارات من خمتلف
العالمات”.
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سياحة الديجتال تتقدم
ورواد السفر يطلقون
منصات للبيع بالتجزئة
أسماء األمين – خاص

أﻋﻠﻨﺖ ال�شركة الأم لكل
من  GTAو Bedsonlineعن
�شعيها اإىل تعزيز حمفظة منتجاتها
املتوفرة للبيع بالتجزئة وعرو�شها
على امل�شتوى العاملي حتت راية
عالمة ومن�شة Bedsonline
التي خ�شعت موؤخر ًا لعملية جتديد

تر�شخ
ودجمها تدريجي ًا مع Bedson-
فوائد الن�شمام اإىل من�شة حجز
�شاملة .وبهذه اخلطوةّ ،
مكانتها كمز ّود عاملي يف خدمات
 .Bedsonlineحيث اندماج
 ،lineوهي عالمة وكالة �شفر
حمتوى  GTAيف جمال البيع
الإقامة واخلدمات ال�شياحية املكملة ،بالتجزئة تابعة للمجموعة الأم
م�شممة ح�شري ًا لوكالء ال�شفر.
بالتجزئة� ،شوف يرفع عدد الفنادق
املعروفة با�شم .Hotelbeds
يف اأعقاب امل�شاورات املط ّولة مع
يف اإطار هذا التغيري� ،شت�شاهم خطة املتاحة للعمالء من  55األف ًا اإىل
العمالء ،تق ّرر تغيري ا�شم عالمة
النتقال ع ّما قريب يف تعريف عمالء  170األف ًا.
 GTAاملعنية بالبيع بالتجزئة
 GTAيف ذراع البيع بالتجزئة على وهنا ل ب ّد من التنويه باأنّ هذه
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ﻛﺸﻒ ريت�شارد يو،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة هواوي
لأعمال امل�شتهلكني ،عن اإطالق
معالج ‘كريين Kirin 980 ’980
اجلديد كلي ًا ،والذي ميثل منظومة
معاجلة متكاملة ورائدة ()SoC
�شتمهد الطريق حلقبة تط ّور جديدة
يف عامل الأجهزة الذكية املدعومة
بالذكاء ال�شطناعي.
جاء هذا الإعالن خالل كلمته
الفتتاحية يف معر�س ‘اإيفا برلني
 ’2018لالإلكرتون ّيات ال�شتهالكية
والرتفيهية ،والتي حملت عنوان
‘القوة الق�شوى لالأجهزة املحمولة
املدعومة بالذكاء ال�شطناعي’،
ويعترب معالج ‘كريين  ’980اأول
نظام معاجلة لال�شتخدام التجاري
يف العامل ،وقد مت ابتكاره بالتعاون
مع ‘�شركة تايوان لت�شنيع اأ�شباه
املو�شالت’بالعتماد على تقنية
ت�شنيع متقدّمة (من قيا�س 7
نانومرت) .ويجمع هذا املعالج بني
اأعلى م�شتويات الأداء والكفاءة،
ومزايا الت�شال الرائدة ،ناهيك
عن قوة معاجلة متميزة بف�شل
ا�شتماله على وحدة معاجلة
مركزية ع�شبية مزدوجة ()NPU
ومدعومة بالذكاء ال�شطناعي.
بهذا ال�شدد ،قال ريت�شارد يو:

“خالل العام املا�شي ،قدّمنا للعامل
اأحدث اإمكانات الذكاء ال�شطناعي
املخ�ش�شة للهواتف الذك ّية من
خالل طرح معالج ‘كريين ’970؛
وي�شعدنا هذا العام اأن نك�شف
النقاب عن معالج ‘كريين ’980
املتكامل الذي ميتاز بقدرات رائعة
للذكاء ال�شطناعي ،كما يوفر
للم�شتهلكني م�شتويات غري م�شبوقة
من الأداء ال�شتثنائي .لقد مت تزويد
هذا املعالج بوحدة معاجلة مركزية
جديدة كلي ًا ،بالإ�شافة اإىل وحدة
متقدّمة ملعاجلة الر�شوم ّيات ،ووحدة
معاجلة مركزية ع�شبية مزدوجة،
مما يجعل منه منظومة املعاجلة
املثالية لت�شغيل اجليل اجلديد من
التطبيقات الإنتاجية والرتفيه ّية”.
تفوق ُمطلق
ّ

يتم ّيز معالج ‘كريين  ’980الذي
يعتمد على تقنية الت�شنيع املتقدّمة
( 7نانومرت) -با�شتماله على 6.9
مليار ترانز�شتور �شمن �شريح ٍة
مب�شاحة تبلغ � 1شم مربع ،اأي
بزيادة وقدرها  1.6مرة عن اجليل
ال�شابق من هذا املعالج.
كما ويعترب ‘كريين ’980
اأول منظومة معاجلة متكاملة
حتتوى على نوى من نوع (Cor-

 ،)tex-A76وهي اأكرث قوة
بن�شبة  75٪واأعلى كفاءة بن�شبة
 58٪مقارنة باجليل ال�شابق.
وتتكون وحدة املعاجلة املركزية
ثمانية النوى يف معالج ‘كريين
 ’980من نواتني عاليتي الأداء
من نوع ()Cortex-A76؛
ونواتني عاليتي الكفاءة (Cor-
 ،)tex-A76بالإ�شافة اإىل 4
نوى بكفاءة ا�شتثنائية من طراز
( .)Cortex-A55ولتحقيق
ال�شتفادة الكاملة من اإمكانات
املعاجلة الفريدة هذه ،قامت هواوي
نظام فرعي لوحدة املعاجلة
بتطوير ٍ
املركزية يف معالج ‘كريين’ املبتكر،
والذي ي�شتمل على تقنية الربجمة
والتن�شيق املرنة Flex-Sched-
 ulingالتي ت�شمح بتخ�شي�س
النوى املنا�شبة ملعاجلة وتنفيذ
املهام املطلوبة .وي�شمن هذا احلل
حتديد النوى الكبرية عالية الأداء
للتعامل مع اأعباء العمل الفورية
واملكثفة؛ كما ت�شمح النوى الكبرية
عالية الكفاءة بتحقيق اأداء م�شتدام
ومتكامل؛ فيما ت�شاعد النوى ذات
الكفاءة الفائقة وال�شتثنائ ّية على
معاجلة اأن�شطة ال�شتخدام اليومية
اخلفيفة بالعتماد على كفاءة
الطاقة الق�شوى.

71 / E N T R E P R E N E U R . C O M / October 2018

ﺗﻘﻨﻴﺔ

جديد

ﻣﻌﺎﻟﺞﻛﻴﺮﻳﻦ
 980ﻣﻦ ﻫﻮاوي

ﻣﺪﻋﻮﻣ� ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
دبي – أسماء األمين
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جديد

وحيث اأن الر�شومات يف األعاب
الهواتف والأجهزة الذكية �شهدت
تطور ًا لفت ًا على مدى ال�شنوات
القليلة املا�شية ،قامت هواوي بدمج
وحدة معاجلة الر�شوم ّيات من طراز
( )Mali-G76يف معالج ‘كريين
 ’980بهدف تقدمي جتربة األعاب
منقطعة النظري .وت�شهم وحدة
معاجلة الر�شوم ّيات Mali-G76-
والتي مت دجمها لأول مرة �شمن
معالج ‘كريين ’980اجلديد -يف
توفري قوة اأكرب بن�شبة  46%ملعاجلة
الر�شوم ّيات وعن طريق حت�شني
كفاءة ا�شتهالك الطاقة بن�شبة
 178%مقارنة باجليل ال�شابق.
األول في القطاع بقوة “
الذكاء المزدوج “

جت�شد منظومة معالج ‘كريين
ّ
ً
 ’980اجلديدة كليا حقبة جديدة
من اإمكانات الذكاء ال�شطناعي
املخ�ش�شة لالأجهزة والهواتف
الذكية؛ حيث تعمل وحدة املعاجلة
املركزية الع�شب ّية املزدوجة
( )NPUيف معالج ‘كريين ’980
على حت�شني اأداء التجارب املدعومة
بالذكاء ال�شطناعي يف الهواتف
والأجهزة الذك ّية ،مع زيادة قدرة
املعاجلة والإمكانات الذكية.
ويثمر هذا التكامل الفريد بني
وحدة املعاجلة املركز ّية الع�شبية
املزدوجة عن حت�شني القدرة على
التعرف على ال�شور بوترية اأكرب
من جمموع اثنني؛ حيث ميكن
ملعالج ‘كريين  ’980التعرف على
نحو � 4,500شورة يف الدقيقة،
اأي بزيادة قدرها  120٪مقارن ًة
مبعالج ‘كريين  ،’980الأمر الذي
ي�ش ّلط ال�شوء على ريادة هواوي
على م�شتوى القطاع ،ول �شيما يف
جمال اإمكانات الذكاء ال�شطناعي
املخ�ش�شة لالأجهزة والهواتف
الذك ّية .وبالإ�شافة اإىل ذلك ،يدعم

‘كريين  ’980نطاقات العمل
ال�شائعة املدعومة باأنظمة الذكاء
ال�شطناعي مثل  ،Caffeeو
 TensorflowوTensor-
flow Lite؛ كما يوفر املعالج

جمموعة متنوعة من الأدوات التي
جتعل من هند�شة اإمكانات الذكاء
ال�شطناعي يف الأجهزة والهواتف
الذك ّية اأكرث ب�شاطة ،مما ي�شمح
للمطورين بال�شتفادة ب�شهولة من
قوة املعاجلة الرائدة لوحدة املعاجلة
املركز ّية الع�شب ّية املزدوجة.
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 ’كيرين  ‘980أول منظومة معالجةمتكاملة تحتوى على نوى من نوع
( ،)Cortex-A76وهي أكثر قوة بنسبة
 75٪وأعلى كفاءة بنسبة  58٪مقارنة
بالجيل السابق .وتتكون وحدة المعالجة
المركزية ثمانية النوى في معالج ’كيرين
 ‘980من نواتين عاليتي األداء من نوع
()Cortex-A76

زيادة فرص االستثمار العقاري عبر األسواق العقارية على مستوى العالم
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ﺗﻘﻨﻴﺔ

جديد

مزايا متكاملة لمعالج
إشارة الصورة

يف اإطار �شعيها لتقدمي اأف�شل
جتربة ت�شوير فوتوغرايف يف
الهواتف الذكية ،قامت هواوي
بدمج اجليل الرابع من معالج
اإ�شارة ال�شورة اخلا�س بها يف
منظومة املعاجلة اجلديدة ‘كريين
 .’980وبالإ�شافة اإىل زيادة
اإنتاجية البيانات بن�شبة 46%
مقارنة بالإ�شدار ال�شابق ،يوفر
معالج اإ�شارة ال�شورة اجلديد
دعم ًا اأف�شل لالإعدادات املتنوعة
للكامريا ،بالإ�شافة اإىل ميزة
اإعادة اإنتاج الألوان اجلديدة كلي ًا
واملدعومة بتقنية املدى الديناميكي
العايل  ،HDRوالتي ميكنها
التحكم بتباين ال�شورة لإبراز
الأ�شياء �شمن الأجزاء املختلفة
لل�شورة .عالو ًة على ذلك،
ي�شتخدم معالج ‘كريين  ’980حل
تقليل ال�شو�شاء متعدد امل�شارات،
والذي يزيل بدقة التاأثريات بدون
امل�شا�س بتفا�شيل ال�شورة ،مما

ي�شمن جودة اأف�شل لل�شور التي
يتم التقاطها يف �شيناريوهات
الإ�شاءة املنخف�شة .كما وي�شتمل
معالج اإ�شارة ال�شورة على ميزة
جديدة وهي حت�شني تتبع احلركة؛
فحينما يقوم امل�شتخدم بالتقاط
�شورة ل�شخ�س يتحرك ب�شرعة،
ي�شتطيع معالج اإ�شارة ال�شورة
التع ّرف على مو�شوع الت�شوير
بدقة تبلغ  ،97.4٪مما يتيح
لأي م�شتخدم التقاط ال�شور
واللحظات العابرة وال�شريعة
بكل �شهولة.
وقد �شاهم �شعود من�شات ومواقع
التوا�شل الجتماعي التي تركز
على حمتوى الفيديو يف تنامي
الطلب على ميزات التقاط
مقاطع الفيديو .وبهذا ال�شياق،
يعتمد معالج ‘كريين ’980
على منظومة جديدة خم�ش�شة
ملعاجلة التقاط مقاطع الفيديو،
مما ي�شمح للكامريا بت�شوير
مقاطع الفيديو مبعدل تاأخ ٍري
اأق�شر بن�شبة .33٪
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يعتبر معالج ’كيرين  ‘980أول نظام معالجة
لالستخدام التجاري في العالم ،وقد تم ابتكاره
بالتعاون مع ’شركة تايوان لتصنيع أشباه
متقدمة
الموصالت‘ باالعتماد على تقنية تصنيع
ّ
(من قياس  7نانومتر)
إمكانات اتصال عالمية
المستوى

لتقدمي اأف�شل اإمكانات الت�شال
مل�شتخدمي الهواتف الذكية املز ّودة
مبعالج ‘كريين  ،’980قامت �شركة
هواوي بدمج اأول مودم ات�شال يف
العامل يدعم تقنية ات�شالت اجليل
الرابع ( ،)LTE Cat.21مما
ي�شمن �شرعة تنزيل ت�شل اإىل 1.4
جيجابت يف الثانية .بالإ�شافة اإىل
ذلك ،يدعم معالج ‘كريين ’980
تقنية “جتميع حوامل البيانات” حتى
عرب نطاقات الرتدد املختلفة ،بحيث
يكون للم�شتخدمني مطلق احلرية يف
اختيار م�شغلي �شبكات الت�شالت
املحمولة ،وال�شتمتاع بنف�س جتربة
الت�شال املتميزة ،وذلك ب�شرف
النظر عن اأماكن تواجدهم.

ألوان مستوحاة من
الطبيعة

خالل فعاليات معر�س ‘اإيفا برلني
 ،’2018ك�شفت �شركة هواوي
النقاب عن اثنني من التد ّرجات
اللون ّية املخ�ش�شة ل�شل�شلة هواتف
HUAWEI P20؛ وهما
‘مورفو اأرورا’ الأزرق و‘بريل
يو�شع نطاق
وايت’ الأبي�س ،مما ّ
التدرجات اللونية لهذا الهاتف
الثوري اإىل  4األوان .وعند اختيار
هذه الألوان الفريدة ،حر�شت
هواوي جمدد ًا على ا�شتقاء الإلهام
من الطبيعة؛ اإذ ا�شتوحت ‘مورفو
اأرورا’ من األوان اأجنحة فرا�شة
‘مورفو’ ،يف حني اأن ‘بريل وايت’
الأبي�س ياأتي بنف�س اأناقة و�شحر
لون اللوؤل ؤو النا�شع.

ﺗﻤﻜﻨﺖ اأفينتادور
 SVJاجلديدة من احتالل
موقعها الريادي كحاملة للرقم
القيا�شي ل�شيارة اإنتاج عام على
حلبة نوربورغرينغ-نورد�شاليف ،اإذ
اأكملت اجلولة البالغ طولها 20.6
كلم خالل  6دقائق و 44ثانية
و 97جز ًء من الثانية.
متت اإ�شافة حرف( Jجوتا باللغة
الإ�شبانية) اإىل ا�شم ‘اأفينتادور’SVJ
اجلديدة  -يرمز تاريخي ًا حرفا SV
اإىلكلمة‘�شوبرفيلوت�شي’(Su-
)perveloceالتيتعنيال�شرعة
اخلارقة  -وقد اأ�شبح الآن ال�شم
ي�شرياإىلتف ّوقال�شيارةعلىاحللبة
ومن ناحية الأداء العايل ،اإذ اإن حرف
 Jيعني يف جمال ت�شنيف فئات

ال�شياراتالتمتّعمبوا�شفاتال�شباق.
ت�ش ّكل ‘اأفينتادور  ’SVJجت�شيد ًا
للت�شميم ال�شتثنائي والتقنيات
املتط ّورة جد ًا وق ّمة ال�شيطرة والأداء
ومتعة القيادة ،وهي بالتايل تو ّلد
جتربة قيادة حقيقية ومتكاملة
ترتقي مبفهوم ال�شيارات الريا�شية
الفائقة اإىل م�شتويات جديدة.
و�شوف يتم اإنتاج � 900شيارة فقط
من هذا الطراز اجلديد.
اإ�شافة لهذا ،مت الك�شف ح�شرياً
يف ق�شم املركبات النموذجية
خالل فعالية Pebble Beach
Concours d‘Elegance

عن طراز باإ�شدار خا�س يحمل ا�شم
 ،SVJ 63وهو ي�ش ّكل احتفالية
ب�شنة تاأ�شي�س ‘لمبورغيني’ يف العام
 .1963ويتم اإنتاج ال�شيارة بنمط
تعرب عن ال�شتخدام
فريد وهي ّ

الغني لألياف الكربون وم�شنوعة
برقم اإ�شايف حمدود ينح�شر بـ63
�شيارة فقط.
حول هذا املو�شوع ،قال �شتيفانو
دومينيكايل ،رئي�س جمل�س
الإدارة واملدير التنفيذي ل�شركة
‘اأوتوموبيلي لمبورغيني’“ :تُع ّد
‘اأفينتادور � ’SVJشيارة مبت َكرة
ومت ّثل ق ّمة جمموعة منتجاتنا من
ال�شيارات الريا�شية الفائقة .وكان
التحدّي اأمام م�ش ّممي ومهند�شي
‘لمبورغيني’ حت�شني اجلوهر
احلقيقي ل�شيارة ‘لمبورغيني’
الريا�شية الفائقة ،وا�شتلهام اأف�شل
الأفكار بد ًء من املركبات الف�شائية
و�شو ًل اإىل الطائرات احلربية التي
ت�ش ّكل الأمثلة ال�شتثنائية الأف�شل
عن التف ّوق يف جمال ال�شرعة
العالية واملزايا الريا�شية الفائقة
وخ�شائ�س ديناميكيات الهواء
املتم ّيزة .وتخطو ‘اأفينتادور ’SVJ
خطوة اإ�شافية نحو امل�شتقبل حيث
تر�شم معامل فر�س تطوير �شيارة
ريا�شية فائقة”.

محسن في مختلف
أداء
َّ

النواحي

�شجلته
ي�ش ّكل الرقم الذي ّ
‘اأفينتادور  ’SVJيف اإكمال
اجلولة على حلبة نوربورغرينغ-
نورد�شاليف دلي ًال حي ًا على اأدائها
املعياري .فمن خالل حم ّركها
اجل ّبار بالطاقة املعزَّزة الذي
يجعل منها اأقوى �شيارة اإنتاج عام
مبح ّرك  V12تقوم ‘لمبورغيني’
باإنتاجها حتى الآن ،تتمتّع SVJ
بق ّوة اإ�شافية ت�شل اإىل 770
ح�شان ًا ( 566كيلوواط) عند
�شرعة دوران ق�شوى للمح ّرك
قدرها  8,500ل ّفة بالدقيقة.
كما تو ّلد  SVJعزم ًا هائ ًال يبلغ
 720نيوتن.مرت عند 6,750
ل ّفة بالدقيقة للمح ّرك ،بينما مينح
الوزن اجلاف البالغ 1,525
كيلوغرام ًا �شيارة  SVJمعدّل وزن
للقدرة بحدود  1.98كلغ/ح�شان.
وتتم ّيز  SVJبقدرتها على الت�شارع
من نقطة الثبات اإىل  100كلم/
�شاعة بغ�شون  2.8ثانية فقط،
ومن �شفر اإىل  200كلم�/شاعة
خالل  8.6ثواين .وميكنها الو�شول
اإىل �شرعة ق�شوى تبلغ  350كلم/
�شاعة ،ويك ّمل هذا م�شافة كبح
مم ّيزة من �شرعة  100كلم/
�شاعة اإىل نقطة التو ّقف التام متت ّد
حتى  30مرت ًا.
لكن ‘اأفينتادور  ’SVJاأكرث من
جم ّرد �شيارة ريا�شية فائقة
ت�شجل اأرقام ًا قيا�شية .فالفل�شفة
ّ
التطويرية وراء ‘اأفينتادور ’SVJ
وروحيتها احلقيقية من ناحية
الت�شميم ،وتقنيات ديناميكيات
الهواء والفعالية العالية التي
تتمتّع بها ،اإ�شافة ملعدّل الوزن
اإىل القدرة والأداء الفائق ،قد
متحورت ب�شكل اأ�شا�شي حول
ابتكار ال�شيارة املثالية لل�شائق
كثري املتط ّلبات.
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سلع فاخرة

قمة سيارات ’المبورغيني‘
تتربع ّ
ّ
الرياضية الفائقة
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ﺛﻘﺎﻓﺔ

سلع فاخرة

مصممة
‘أفينتادور – ’SVJ
َّ
للتفوق في ديناميكيات
ّ

الهواء

تعرب كل م ّيزة يف ‘اأفينتادور ’SVJ
ّ

عن ق ّوة ديناميكياتها الهوائية:
ف�شيارة  SVJمعزَّزة ب�شكل كبري
من ناحية ال�شكل باملقارنة مع
‘اأفينتادور  ’Sحيث كل ناحية منها
تتم ّيز من خالل املفهوم الت�شميمي
الذي ير ّكز على اأن ‘ال�شكل يتبع
الوظيفة’ وهو ي�ش ّكل تذكري ًا بال�شبب
الأ�شا�شي لتواجدها األ وهو البتكار
لتكون الأف�شل .والهدف الأ�شا�شي
حت�شن
وراء الت�شميم كان حتقيق ّ
كبري يف الق ّوة ال�شفلية ال�شاغطة
مقارنة مع طراز ‘اأفينتادور ’SVJ
ال�شابق +40% :على املحورين مع
حم�شن عند .%-1
معامل جر ّ
نظام Aerodinamica

Lamborghini Attiva 2.0

ظهر نظام  ALAاحل�شري من
‘لمبورغيني’ للم ّرة الأوىل يف طراز
‘هوراكان برفورمانتي’ (Hura-
 )cán Performanteوقد
جرى تطويره وتعزيزه اأكرث ل�شيارة
‘اأفينتادور ،’SVJوهو يحمل الآن
ا�شم  ALA 2.0وي�شم ت�شاميم
حم�شنة ملنافذ الهواء
جديدة َّ
والقنوات الهوائية .وقد متت اإعادة
معايرة النظام مع الأخذ باحل�شبان
امل�شتويات املعزَّزة من الت�شارع
اجلانبي لل�شيارة.

يعمل نظام  ALAب�شكل ن�شط على
تبديل احلمل الهوائي لأجل حتقيق
ق ّوة �شفلية �شاغطة عالية امل�شتوى
اأو متكني اجلر املنخف�س ،وذلك
وفق ًا للظروف الديناميكية .وتقوم
مو ّلدات حمفَّزة اإلكرتوني ًا بفتح اأو
اجلنيحات املتح ّركة الن�شطة
اإغالق النوع
يف النا�شرة الهوائية الأمامية اأو
إجماليةعلى
بحيث تعمل
املح ّرك
املحرك ال
على غطاء�سعة
الق�سوى*واخللف.
القوةيف الأمام
توجيه الهواء

سيارة مثالية للسائق

وذلك افرتا�شي ًا عرب برنامج املواءمة
ال�شخ�شية  Ad Personamمن
‘لمبورغيني’.

تتم ّيز ‘اأفينتادور  ’SVJبكونها
�شيارة متمحورة حول ال�شائق،
وقد مت تطويرها لتعزيز م�شتوى
الحتاد بني ال�شائق وال�شيارة
سعر ‘المبورغيني أفينتادور
لأق�شى حد اأثناء القيادة يف
 ’SVJوأوقات التسليم في
على
بزاوية  90درجة مع جها َزي
أ�سطوانات ب�سكل V
اأق�شى الظروف ال�شائدة 8ا
السوق
ّ
الطرقات واحللبات على حد
�شوف يت�شلم العمالء الأوائل
توربو
�شواء ،بالإ�شافة اإىل �شمان
� 3902سم مكعب�شياراتهم ‘لمبورغيني اأفينتادور
توفري جتربة القيادة الأروع.
8000العام
عند بداية
اجلديدة يف
دورة
’SVJح�سان ًا)
 530كيلوواط (720
 2019مع اأ�شعار التجزئة
القيادةالدقيقة
ومن خالل و�شعيات يف
الثالث من ‘لمبورغيني’،
كالتايل :يف الدقيقة يف
 3000دورة
هندسيةلأق�سى*
تقنية العزم ا
عندرتَحة
 770نيوتن مرت املق
ال�سرعة ال�سابعة اأوروبا 349,116.00 :يورو (�شعر
يت�ش ّمن نظام توليد احلركة اجلديد الطرقات العادية ،Strada
التجزئة املقرتَح غري �شامل ال�شريبة)
الريا�شية  Sportوال�شباق
التيتانيوم
جديد من
والوزن
أخذأبعاد
�ش ّمام ماال
مع �شكل وطول
الطولجديد لأنبوب املاأخذ ،Corsa ،بالإ�شافة اإىل 4605ملم اململكة املتحدة291,667.00 :
العر�ضاأ�س اأ�شطوانة
واأنبوب ماأخذ لر
 1975ملم جنيه اإ�شرتليني (�شعر التجزئة
توفر خيار  EGOالذي يتيح
الرتفاعمعامل �شحب
املت�ش ّعب لتحقيق
 1206ملم املقرتَح غري �شامل ال�شريبة)
لل�شائق تخ�شي�س خياراته
ال�سيارةالعادم
وي�شهم نظام
 1380كلغ الوليات املتحدة الأمريكية:
فارغةاجلديد اأكرث فيما يتع ّلق بو�شعيات
اأعلى .وزن
بتخفي�س ال�شغط
 517,770.00دولر (�شعر
ال�شيارة ،فاإن مق�شورة القيادة
الوزنأداء
خفيف ال
كلم�/ساعة تتاأ ّلق بر�شومات مم ّيزة 2.85ثانية التجزئة املقرتَح � -شامالً
100توليد
إ�شافةإىل اإىل
الرجتاعيمنبال
�سفر ا
للم�شاعر،
إثارة
منأكرث ا
ال�شوت ال
�شريبة الوقود)
الرقميةثوان
كلم�/ساعة على لوحة القيادة 8
إىل 200
�سفر ا
الرتو�س
معايرة علبة
نوع  TFTبالإ�شافة اإىل 340كلم�/ساعةال�شني 7,559,285.00 :يوان
الق�سوى
كما متتال�سرعة
�شرعات نوع
املع َّززة من �شبع
رمنيبي (�شعر التجزئة املقرتَح
للحالة الراهنة
ا�شتعرا�شهاأك�سيد
الوقود وانبعاثات ثاين ا
ا�ستهالك
ً
�شامال ال�شريبة)
لوظائف نظام .ALA
Shftingالكربون
Independent
الوقود
ا�ستهالك
وميكن اعتبار خيارات قيد التثبيت اليابان 51,548,373.00 :ين
لتتوافق مع
)Road )ISR
املوا�شفات الداخلية غري
(�شعر التجزئة املقرتَح غري �شامل
أكتانمن
وذلك
لل�شيارة 98ا
الزائدوقود
الأداء مع
ال�شريبة).
اخليارات اخلفيفة الوزن
معة والعزم.
ناحيتي الق ّو
حمدودة يف ‘اأفينتادور ’SVJ
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أنجح البدايات ألنجح الحاكيات.
حلول متاكملة لألعمال.
لألعمال أهل ثقة.

رآي
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎكانتالإنتاجية
مرادفة للعائد على ال�شتثمار
بالن�شبةملعظمال�شركات،فتكلفة
املوظف مقابل القيمة التي يولدها
لل�شركة رقم ي�شعب ح�شابه حتت
اأي ظرف .ولكن ماذا يحدث عندما
تزدهر الأعمال التجارية ،ومع وجود
عمالء جدد وم�شاريع جديدة ،ول
تفي امليزانية بتعيني موظفني جدد؟
تواجه ال�شركات ال�شغرية وال�شركات
النا�شئة هذا التحدي يف كثري من
الأحيان ،حيث اأن العمل املطلوب
للنمو يفوق عدد املوظفني القادرين
على التعامل معه.
اإن حتميل م�شوؤوليات اإ�شافية اإىل
املوظفني املمتلئ جدولهم مبهام
العمل هو و�شيلة رائعة للعثور على
عدد اأقل من املوظفني مما كنت قد
بداأت به م�شبق ًا ،اإل اأن العمل الزائد
هو اأحد الأ�شباب الأكرث �شيوع ًا
لتغيري املوظفني .ويوؤدي اإىل �شعورهم
باأقل من قيمتهم ،ويعطل التوازن بني
العمل واحلياة ال�شخ�شية ،وهو اأمر
مريع عموم ًا ملعنويات املوظفني.
لذا ،كيف ميكن لل�شركات حت�شني
الإنتاجية دون تعيني املزيد من
املوظفني  -اأو الإفراط يف حتميل
اأعباء العمل على املوظفني احلاليني؟
 .1تقليل االجتماعات

ورسائل البريد اإللكتروني:

لدى الجتماعات ور�شائل الربيد
الإلكرتوين نف�س الهدف النهائي،
وهو تو�شيل معلومات مهمة لعدة
اأ�شخا�س باأكرب قدر ممكن من
الكفاءة .اإذن ملاذا ل يكونوا اأكرث
فاعلية؟ هناك طرق لت�شغيل
اجتماعات اأف�شل وعدد اأقل منها .قد
يبدو تقليل عدد الر�شائل الإلكرتونية
التي ت�شادفها يومي ًا اأكرث تعقيد ًا،
ولكنهلي�سم�شتحي ًال.
• ابد أا من الأعلى اإىل الأ�شفل.
اأظهرت الأبحاث اأنه عندما تر�شل

كيف تنجز أكثر بدون الحاجة إلى
تعيين المزيد من الموظفين
بقلم أليسون زيمر – متخصصة في االتصاالت والتميّ ز التجاري
لدى زيروكس

القيادة عدد ًا اأقل من الر�شائل
الإلكرتونية ،فمن املرجح اأن يفعل
املوظفون ال�شيء نف�شه� .شجع
موظفيك على ا�شتخدام الربيد
الإلكرتوين بكفاءة واإيجاز ومبا�شرة
اإىل النقطة املراد تو�شيحها ،وعلى
اإر�شال طلبات وا�شحة ،وتقليل
الردود غري ال�شرورية.
• تبسيط التعاون .ميكن اأن
يوؤدي تخزين املعلومات على نظام
م�شرتك اإىل تقليل احلاجة اإىل
اإر�شال ر�شائل الربيد الإلكرتوين.
خذ بعني العتبار تخزين
امللفات يف م�شتودع مركزي ،مثل
ال�شحابة ،ومتكني اأدوات التعاون
لتقليل احلاجة اإىل ر�شائل الربيد
الإلكرتوين الفردية.
 .2احصل على المزيد من

المساحة الخاصة بك :ميكن
للعوامل الب�شيطة مثل تخطيط
مكتبك اأن يكون لها تاأثري كبري على
الإنتاجية والتعاون وحتى على ر�شا
املوظفني .اإنه عن�شر نادر ًا ما يفكر
فيه اأ�شحاب الأن�شطة التجارية نظر ًا
لأن م�شاألة كيفية ا�شتخدام امل�شاحة
عاد ًة ما تكون قليلة القلق عند
مقارنتها بعوامل مثل التكلفة واملوقع.
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ً
رقميا :ميكن اأن
 .3التحول
ي�شاعدك التحول من العمليات
الورقية اإىل الرقمية  -حتى
بالن�شبة جلزء فقط من عمليات
الأعمال  -على القيام بكل �شيء من
توفري املال والوقت لتح�شني التعاون
واأمان البيانات .تفيد الرقمنة كل
القطاعات وتتحول ب�شرعة اإىل
طريقة جديدة للعمل يف ال�شركات
من كل الأحجام.

 .4تخطى بعض الخطوات :قد
تتفاجاأ عندما تعلم اأنه من املمكن
القيام باملزيد باأقل جهد ،واأ�شهل
طريقة لتحقيق ذلك هي عن طريق
حتويل مكتبك با�شتخدام نف�س
التكنولوجيا التي حولت حياتك األ
وهي التطبيقات .ت�شاعد تكنولوجيا
التطبيقات يف بيئات العمل ال�شركات
على القيام بكل �شيء بدء ًا من
الطباعة عن بعد وترجمة امل�شتندات.
وميكن للتطبيقات توفري ات�شالك
بفريقك وم�شاعدتك يف اإر�شال
م�شتندات �شرية باأمان واأكرث من
ذلك بكثري.
 .5استرح واستعد القوة :يف
ع�شر التكنولوجيا التي جتعلنا على

ات�شال با�شتمرار ،ميكن اأن يكون من
ال�شعب احل�شول على فرتات راحة،
ولكنها ت�شتحق اجلهد بالتاأكيد.
بعيد ًا عن احلد من الإنتاجية ،ميكن
اأن يوؤدي اتخاذ اإجازات منتظمة اإىل
حت�شني اإنتاجية ن�شاطك التجاري.
فت�شجيع املوظفني على اأخذ الراحة
التي يحتاجون اإليها ميكن اأن يح�شن
�شحتهم اأي�ش ًا ،وي�شاعدك على تقليل
معدل تبدل املوظفني ،الأمر الذي
يعد ا�شتنزاف �شخم لالإنتاجية.
 .6االستعانة بمصادر خارجية:

اإذا كنت ل تزال غري متاأكد من اأين
تبداأ ،اأو حتتاج اإىل اإجراء تغيريات
كبرية على طريقة اأداء عملك ،ففكر
يف ال�شتثمار يف خدمة الطباعة
املُدارة .ميكن اأن تتمتع اإدارة
امل�شتندات الأكرث ذكا ًء بفوائد بعيدة
املدى لن�شاطك التجاري ،بدء ًا من
زيادة الإنتاجية اإىل خف�س التكاليف
وحت�شني م�شتوى الأمان .من
خالل ال�شتعانة مب�شادر خارجية
لإدارة امل�شتندات اخلا�شة بك اإىل
متخ�ش�س ،ميكنك تقليل ال�شغط
على موظفيك الأ�شا�شيني وحتقيق
املزيد بدون اإ�شافة اأع�شاء جدد
للفريق.

