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الميزانية االتحادية لدولة
اإلمارات تدعم القطاع العقاري
على المدى المتوسط في دبي

الفهرس

24

اأداء جميع القطاعات العقارية ي�ستمر
بالرتاجع خالل الربع الثالث ليدفع اعتماد
�سيا�سات حكومية جديدة حتدثت تقارير
�سحفية عن موؤ�سرات منو اإيجابية ل�سوق
العقارات يف دبي .ذلك متا�سي َا مع الزيادة
املتوقعة يف الإنفاق احلكومي للفرتة
املقبلة يف اأعقاب اإ�سدار جمل�س الوزراء
يف �سهر �سبتمرب للميزانية اجلديدة
لدولة الإمارات بقيمة  60.3مليار درهم
اإماراتي.

20

هل هذا هو الوقت األنسب
لشراء عقار في اإلمارات؟

�سواء اأكنت تُخطط للبقاء يف الإمارات
لفرتة طويلة اأو ق�سرية ،اأ�سبح �سراء
عقار فيها دولة خيار ًا ي�ستحق التفكري.
اإذ �ساهمت وفرة املنازل ذات الأ�سعار
املعقولة يف زيادة جاذبية التم ّلك
وال�ستثمار العقاري ،خا�سة بالن�سبة
لأولئك الذين يخططون للبقاء ملدة تتجاوز
اخلم�س �سنوات.

24

الشارقة مهرجان دائم لريادة
األعمال “شراع”
يجمع  100ريادي من جميع
أنحاء العالم

�سريع ًا انطلق مفهوم ريادة ااأعمال يف
ال�سارقة ليلحق مبن بادروا لتطوير هذا
املفهوم يف املنطقة .وكانت البداية مع
انطالق فكرة مركز ال�سارقة لريادة الأعمال
“�سراع” من حرم اجلامعة الأمريكية
برعاية من ال�سيخة بدور بنت �سلطان بن
حممد القا�سمي ،انطالق الفكرة بالأ�سا�س
جاء حتى تكون ال�سارقة بيئة حا�سنة لرواد
الأعمال الناب�سني باحلياة وحتويل اأفكارهم
اإىل م�ساريع حتقق منفعة ملمو�سة للمجتمع.

32

هادية فتح الله
 C5مسرعة أعمال لمساندة
الشركات الناشئة
تعد م�سرعة العمال  C5اأول م�سرعة اأعمال

يتم تاأ�سي�سها يف البحرين تخت�س باحلو�سبة
ال�سحابية والتكنولوجيا البتكارية ،ولكنها
باملقام الأول �سركة تكنولوجيا ابتكارية
وا�ستثمار مقرها الأ�سا�سي يف لندن تخ�س�ست
يف جمال الأمن اللكرتوين ،وتو�سعت موؤخر ًا
يف جمال اأعمالها لت�سمل جمال البتكار
فاأ�س�ست ذراع بالبحرين بالتعاون مع جمل�س
التنمية القت�سادية ومتكني و  ،AWSاإ�سافة
ايل تاأ�سي�س ذراع ثاين يف وا�سنطن  DCبداية
العام املا�سي

36

البحرين قصة تستحق أن تروي

يف ظل جهودها احلثيثة لت�سبح مركز ًا جذاب ًا

للتنمية القت�ساد وبيئة داعمة للتكنولوجيا املالية
وقطاع ريادة الأعمال ،اختتمت البحرين ال�سهر
املا�سي فعاليات اأ�سبوع البحرين للتكنولوجيا
 2018كما اأعلنت عن حزمة ت�سريعات جديدة
متثل خطوة اإيجابية كبرية وفاعلة تهدف اىل
دعم وا�ستقطاب ال�ستثمارات.

42

الرئيس التنفيذي لخليج البحرين
للتكنولوجيا المالية خالد سعد :
البحرين منصة للتكنولوجيا المالية
وحاضنة لريادة األعمال

تلعب البحرين دور ًا ريادي ًا يف تبني وتعميم
التكنولوجيا املالية يف املنطقة ،وعند احلديث
عن قطاع التكنولوجيا املالية فالبحرين �سباقة
يف هذا املجال ،ولها دور ريادي على م�ستوى
م�سرف البحرين املركزي فهو امل�سرف الوحيد
بال�سرق الأو�سط الذي لديه ت�سريعات خا�سة
بالتكنولوجيااملالية.
1 / E N T R E P R E N E U R . C O M / November 2018

استثمر في وجهة الغد

3

دقائق

من
المدينة
الجامعية

5

دقائق

من
مطار الشارقة
الدولي

15

دقيقة

من
مطار دبي الدولي
و كورنيش الشارقة

تملّك حر
متاح لجميع الجنسيات

شقة من غرفة نوم واحدة
*
إبتداء من  533,000درهم
ً
أسعار مميزة وخطط سداد مرنة!
يبعد بضع دقائق عن مدينة دبي،مشروع الجادة هو أضخم
وأكثر الوجهات السكنية حيوية في إمارة الشارقة.
أراد التي يترأسها سعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي
تقوم َ
بتطوير مشروع الجادة.
تقع الشقق بجوار منتزهات خضراء واسعة وتطل على “المركز الرئيسي”
الوجهة الترفيهية األكبر من نوعها في اإلمارات الشمالية.

*

)800-ARADA (27232

www.aljada.com

تطبق الشروط واألحكام
ّ

ً
مباشرة بطريق الذيد وطريق المدينة الجامعية
يتصل المشروع
ويتميز بسهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.
ّ

Wake up to

BAREEM TOWNHOUSES
from AED 899,000

*

No residency visa required to buy property

Open to all nationalities

Following outstanding sales in phases 1, 2 & 3,
ARADA presents Nasma Residences Phase 4.
Located in the lush surroundings of
a record-breaking community.

• No service fee for life
• Pay 60% on completion
• Up to 10% ROI

Visit our Sales Office

800-ARADA (27232)

Badriyah Ballroom,
Radisson Blu Resort, Sharjah
10am – 7pm

arada.com
*T&C apply

الفهرس
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العمالت الرقمية :الصين تتبوأ
مرتبة الطليعة

50

تلعب الأ�سواق النا�سئة دور ًا حموري ًا يف جمال
التنقيب عن العمالت الرقمية؛ ويرجع ذلك
اإىل اإمكانات الت�سنيع الهائلة وتوفر الطاقة
الكهربائية ذات التكلفة املنخف�سة يف بع�س
القت�سادات النا�سئة.

50

سمارت كراود ،تُ نهي جولة تمويل
أولية بمبلغ  600,000دوالر أمريكي
حتتفل "�سمارت كراود" ،من�سة ال�ستثمار

اجلماعي العقاري اجلديدة ،بنجاحها
يف اإكمال جولة التمويل الأولية ،بعد اأن
اجتذبت التمويل الرئي�سي من– �سركة �سروق
لال�ستثمارات – اإىل جانب دعم من �سركة
اأباك�س تكنولوجيز يف جمالها؛ و�سندوق متويل
�سرع التمويل الأويل،
امل�ساريع النا�سئة و ُم ِّ
وم�سروع � 500سركة نا�سئة ،وم�ستثمرون
ا�سرتاتيجيون اآخرون رفيعو امل�ستوى.

54

هل سيتحول القطاع العقاري إلى
سوق أسهم جديد؟

ينظر الكثري من النا�س ،وخا�سة غري
امل�ستثمرين منهم ،اإىل �سوق الأ�سهم على اأ ّنها
جمرد اأداة ا�ستثمارية اأخرى .وعلى الرغم من
اأنّ ذلك �سحيح نوع ًا ما ،اإل اأنّ فهم ماهية
�سوق الأ�سهم يتطلب اإملام ًا بخباياه وبراعة
ت�سميمه ،وهو ما ي�ستند يف جوهره اإىل مفهوم
امللكية اجلزئية.

58

الربع األخير فرصة أخيرة لتجنب
حرب تجارية طاحنة

مع زيادة حدة احلرب التجارية التي ن�سبت منذ
مايو املا�سي ،برز التح ّول نحو تعزيز مرونة
اجلهود ال�سيا�سية لتجنب حرائق متوقعة .وكان
احلل الأول الذي جلاأت اإليه الدول هو مزيد
من الت�سهيالت املالية من قبل بنوكها املركزية
لتخفيف تداعيات احلرب التجارية وتوفري
�سيولة يف الأ�سواق.
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64

هالة ســليمان :
الراوي ..فرصة لتعميم المحتوى
السمعي العربي
هالة �سليمان دخلت عام  2016جمال ريادة

العمال من خالل تخ�س�سها يف ال�ست�سارات
الإعالمية ومنه بداأت فكرة امل�ساريع الريادية
التي تخدم املجتمع بطريقة ما ،فكان م�سروع
الراوي بالتعاون مع � 3سركاء هم هالة �سليمان،
واأمرية القبيطي وحممد اإبراهيم �ساحب الفكرة
بالأ�سا�س ،وهو م�سروع يهدف خلدمة العلم
والتعليم والت�سجيع على القراءة واإن�ساء مكتبة
رقمية حتتوي على كتب م�سموعة ذات جودة عالية
تخدم القراء يف كل مكان.

68

المنطقة بحاجة إلطالق مشاريع
ذكية لتلحق بفرص النمو

ت�سع ال�سركات ثقة كبرية يف البيئات الذكية التي
تعمل من خالل الروبوتات والذكاء ال�سطناعي
والتجارب التفاعلية ،لكن حتقيق مثل هذه البيئات
على اأر�س الواقع ل يتطلب فقط اإ�سافة مهارات
اأ�سا�سية وتعزيز قدرات املوظفني ،بل يتطلب اأي�ساً
حتديث البنى التحتية التقنية.

70

تمويل الشركات الصغيرة
والمتوسطة

وفق ًا لوزارة القت�ساد الإماراتية ،ميثل قطاع
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة اأكرث من 94%
من اإجمايل عدد ال�سركات العاملة يف البالد

ويوفر فر�س عمل لأكرث من % 86من القوى
العاملة يف القطاع اخلا�س.

74

تقاض بدون قاض
ٍ
 ..ذكاء اصطناعي في مركز فض
المنازعات اإليجارية

عر�س مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي،
�سل�سلة مراحل تطور التقا�سي العقاري ،خلدمة
القطاع والإ�سهام يف تعزير ثقة امل�ستثمرين.

76

فيراري “مونزا”  SP1وSP2
الخاصة المحدودة
طرازان من الفئة
ّ
“إيكونا”
ت�س ّكل �س ّيارتا فرياري "مونزا" Monza SP1
و SP2ال�سيارتان الطليع ّيتان �سمن مفهوم
جديد يحمل ا�سم "اإيكونا"  Iconaاأو الأيقونة.

وي�ستوحي هذا املفهوم ت�ساميمه من ال�سيارات
الأكرث تاأثري ًا يف تاريخ امل�س ّنع الإيطايل بغية
ابتكار فئة جديدة من ال�سيارات املحدودة العدد
اخلا�سة للعمالء وهواة جمع ال�سيارات.

70

نسهر الليالي ألجل راحتكم.
خدمة على مدار الساعة.
لألعمال أهل ثقة.

Your #MountainEscape Awaits.
A rare jewel in the rocky contours of the vast Saiq Plateau on Oman’s fabled Green Mountain,
Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort is the highest five star luxury resort in the Middle East.
ln this extraordinary destination, the true source of adventure is revealed through Anantara’s
distinctive natural luxury and innovative Omani hospitality.
Telephone: +968 2521 8000
Email: reservations.aaja@anantara.com
Book at anantara.com
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أهالً بك يف عامل استثنايئ
مجموعة من أفخر فنادقنا،
حيث ت ُخ لّد اللحظات يف الذاكرة،
من مسقط إىل الكويت والرياض.

سيحظى األعضاء بأفضل األسعار عند الحجز املبارش .
radissoncollection.com

كلمة المحرر

الشارقة تعمم ثقافة االبتكار
انت�سر مفهوم ريادة الأعمال يف
املنطقة انت�سار ًا وا�سع ًا .لي�س يف
عامل رجال الأعمال فقط ،بل
على �سعيد الهيئات والربامج
احلكومية ،فقد اأ�سبحت املنا�سبات
واملهرجانات واملوؤمترات اخلا�سة
بالريادة والبتكار برنامج عمل يومي
يف الإمارات والبحرين وال�سعودية
وغريها من دول املنطقة.
يف الإمارات ننتظر مهرجان
ال�سارقة لريادة الأعمال الذي ينظم
من قبل مركز ال�سارقة لريادة
الأعمال “�سراع”.يف دورته الثانية،
وي�ست�سيف املهرجان  100من اأهم
الرياديني حول العامل.
�سخ�سيات قيادية �سابة تقف اليوم
وراء م�ساندة واإطالق املبادرات
احلكومية وتبنيها ملفهوم البتكار،
ففي ال�سارقة كانت املبادرة بتاأ�سي�س

مركز �سراع من قبل �سمو ال�سيخة
بدور بن �سلطان القا�سمي ،بهدف
جعل ال�سارقة اإمارة للريادة
والبتكار .و�ساهمت جنالء املدفع
املدير التنفيذي ملركز ال�سارقة
لريادة الأعمال�“ ،سراع” ،من
خالل خربتها العميقة بتفعيل
اأن�سطة “�سراع” وتر�سيخه كواحد
من اأهم مراكز ريادة الأعمال يف
املنطقة على الرغم من حداثة
عهدة ،واأ�سبحت مفردات من
مثل “ جتراأ اأن حتلم “ ،و “جتراأ
على اأن تكون مبتكر ًا “ و” جتراأ
على اأن ت�سبح عاملي ًا” رائجة يف
اأو�ساط �سباب الإمارات الذين �سار
بامكانهم حتقيق اأفكارهم الريادية
وتطبيقها يف م�ساريع منتجة تخدم
اأو�ساطهم الجتماعية .واأ�سبح من
املمكن لهوؤلء ال�سباب مقابلة ولقاء
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اأهم ال�سخ�سيات العاملية يف جمال
البتكار والريادة لالطالع على
خربات متنوعة و�ساملة.
ر�سائل متعددة يطلقها مهرجان
ال�سارقة لريادة الأعمال الذي ينطلق
يف  20نوفمرب اجلاري ،واأهمها
متكني ال�سباب وال�سابات الناب�سني
باحلياة من الو�سول اإىل اأق�سى
طموحاتهم.
ي�ستقبل املهرجان مدينة “ال�سركات
النا�سئة”،التي ت�سم متناف�سني
من ال�سركات النا�سئة الأكرث تاأثرياً
يف املنطقة لعر�س م�ساريعهم يف
املهرجان ،ويتيح فر�سة للتناف�س
على م�سابقة للرتويج لل�سركات
النا�سئة للفوز بجوائز مالية يعلن
عنها اأثناء املهرجان.
جوائز “�سيفي” Seffy
 ، Awardsحا�سرة يف املهرجان

وهي اجلوائز التي اأطلقتها ال�سيخة
بدور بنت �سلطان القا�سمي
عام  ، 2017يف ثالث فئات تكرمياً
لرواد الأعمال يف الإمارات العربية
املتحدة الذين يتجروؤون على تغيري
قواعد �سوق العمل ،ويجازفون يف
ابتكار اأفكار ا�ستثمارية جديدة
خطوات مهمة تخطوها ال�سارقة
نحو تعميم ثقافة املبادرة والبتكار.
نتمنى اأن تتطور بالجتاه الذي
يخدم �سباب اليوم الباحثني عن بيئة
منا�سبة حتت�سن اأفكارهم اجلديدة.

Hassan Abdul Rahman
Editor in chief
hassan@bncpublishing.net
@HassanRahmann
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“إعمار” تتعاون مع “بنك دبي اإلسالمي”
لتقديم حلول تمويل حصرية بعوائد 10٪
اأعلنت “اإعمار للتطوير” عن
�سراكة مع “بنك دبي الإ�سالمي”،
لتقدمي برنامج متويل �سكني
ح�سري ي�سمن قيمة م�سافة
لعمالء “اإعمار” .ويقدم برنامج
التمويل ال�سكني قيمة ا�ستثنائية
للم�ستثمرين ،ويعترب الأول من
نوعه يف ال�سوق حالي ًا بف�سل �سهولة
ال�ستفادة من مزاياه مع اإمكانية
حتقيق عائدات قد ت�سل اإىل 10٪
كعوائد على ال�ستثمار.
ومن خالله اأ�سبح امتالك منزل
عاملي امل�ستوى يف جممعات “اإعمار”
املتكاملة اأ�سهل من اأي وقت
م�سى .ويقدم العديد من املزايا
للعمالء الذين �ستتاح لهم فر�سة
ال�ستفادة من فرتة متويل ت�سل
اإىل � 25سنة ،من دون اأي تكاليف
خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل.

وي�ستفيد امل�ستثمرون وامل�ستخدمون
النهائيون من معدل اإيبور ملدة
 3اأ�سهر مع هام�س بن�سبة
 1%متوفر طوال مدة الرهن،
بالإ�سافة اإىل الإعفاء من ر�سوم
املعامالت والتقييم والت�سجيل يف
دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي.
وبالإ�سافة اإىل ذلك ،ل يتوجب
على العمالء �سوى �سداد ٪ 50

من ال�سعر الكلي خالل فرتة
الإن�ساء ،ومن خالل هذا العر�س
املميز� ،سيدفع العمالء اأق�ساط ًا
�سهرية منخف�سة بقيمة 2500
درهم فقط عند ال�ستثمار يف
عقار بقيمة  2.5مليون درهم،
خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل
وتعترب قيمة الأق�ساط ال�سهرية
اأقل بنحو  40٪من اليجارات.

“بن غاطي للتطوير” توقع صفقة بقيمة 200
مليون درهم مع “صندوق ازدهار العقاري”
وقعت “بن غاطي للتطوير”،
اإحدى �سركات التطوير العقاري
الرائدة يف دولة الإمارات،
اأول �سفقة مبيعات وا�ستحواذ
مع “�سندوق ازدهار” الذي
يديره “بنك م�سقط” .و�سملت
ال�سفقة التي بلغت قيمتها
 200مليون درهم مبنى “بن
غاطي ڤي�ستا” و “بن غاطي
�سفايرز” اللذان يعدان من اأف�سل
العقارات ال�سكنية يف “واحة دبي
لل�سيليكون”.
جدير بالذكر ان “ازدهار” هو
اأول �سندوق ا�ستثمار عقاري من
نوع �سناديق ال�ستثمار العقاري

( )REITsالذي مت تاأ�سي�سه
يف �سلطنة عمان والذي يقدم
عوائد جذابة للم�ستثمرين .قام
ال�سندوق بتوزيع اأرباح �سنوية
تزيد عن  10٪منذ اإن�سائه يف

دي�سمرب  .2015وقد ا�ستثمر
ال�سندوق حوايل  140مليون
دولر اأمريكي بحيث ي�ستهدف
ا�ستثمارات اإ�سافية تبلغ حوايل
 250مليون دولر.

 10مليار دوالر قيمة
مشاريع شركة “الين
سايت” في دول الخليج

ك�سفت �سركة “لين �سايت”
املتخ�س�سة يف جمال ال�ست�سارات
الإن�سائية اأنها تعمل حالي ًا على تطوير
م�ساريع تزيد قيمتها الإجمالية عن
 10مليارات دولر ،وذلك بالتزامن
مع احتفالها مبرور � 10سنوات على
افتتاح مكتبها الإقليمي يف ال�سرق
الأو�سط يف مدينة دبي عام ،2008
جنحت خاللها بتحقيق منو �سنوي يف
الإيرادات بن�سبة .6.6٪
وت�سمل حمفظة م�ساريعها البارزة
م�سروع تطوير مارينا البحرين متعدد
ال�ستخدامات الذي تقدر تكلفته باأكرث
من  430مليون دولر كما ت�سارك
حالي ًا يف تطوير م�سروع فندق ال�ساحل
يف البحرين ،وم�سروع مدينة زاخر
يف مكة املكرمة والذي تبلغ تكلفته
 4مليارات دولر ،وم�سروع �سيتي
�سنرت اإ�سبيلية يف العا�سمة ال�سعودية
الريا�س ،اإ�سافة اإىل م�سروع اإعادة
تطوير منطقة الفي�سلية بتكلفة
اإجمالية قدرها  293مليون دولر.
وتعترب الإمارات �سوق ًا رئي�سي ًا ل�سركة
“لين �سايت” ،حيث تعمل على
تنفيذ العديد من امل�ساريع للقطاعني
احلكومي واخلا�س .وت�سرف ال�سركة
على تكلفة واإدارة العديد من م�ساريع
التطوير ال�سكني والفندقي على نخلة
جمريا ،بالإ�سافة اإىل العديد من
امل�ساريع العقارية الأخرى مبا يف ذلك
“كاليفورنيا ريزيدن�سيز” يف منطقة دبي
لند بقيمة  150مليون دولر.
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ٔاخبار

دبي الذكية وهيئة تنظيم االتصاالت تطلقان “الهوية
الرقمية لدولة اإلمارات “
اأطلقت دبي الذكية بال�سراكة
مع الهيئة العامة لتنظيم
قطاع الت�سالت“ ،الهوية
الرقمية لدولة الإمارات”  -اأول
هوية وطنية رقمية  -جلميع
املواطنني واملقيمني والزوار،
والتي تلبي احلاجة اإىل توحيد
بيانات اعتماد ت�سجيل الدخول
للم�ستخدمني للو�سول اإىل
اخلدمات املختلفة عرب �سبكة
النرتنت على امل�ستويني املحلي
والحتادي ،كما ت�سعى اإىل
حت�سني جتربة امل�ستخدمني

من خالل تب�سيط عمليات ت�سجيل
الهوية والتوثيق الرقمي.
كما تتيح للمتعاملني اإمكانية
التوقيع على امل�ستندات رقم ًيا
والتحقق من �سحتها  ،لتقليل
زياراتهم اإىل مراكز اخلدمة
للتوقيع على الوثائق الهامة
وتوفري الوقت.
ويواكب هذا التعاون حتقيق
اأهداف مئوية دولة الإمارات
 ،2071وروؤية الإمارات 2021
 ،اإىل جانب خطط التنمية
امل�ستدامة .كما ي�سهم يف حتقيق

م�ستهدفات ا�سرتاتيجة دبي
للمعامالت الالورقية وا�سرتاتيجية
دبي للبلوك ت�سني ،بالإ�سافة اإىل
ت�سريع التحول الرقمي.
وميكن للم�ستخدمني حتميل التطبيق
من متاجر تطبيقات انظمة اندرويد

واأي اأو اأ�س ،وال�سرتاك عن طريق
م�سح بطاقة الهوية الإماراتية
اخلا�سة بهم ،والتحقق من رقم
الهاتف املحمول وعنوان الربيد
الإلكرتوين اخلا�س بهم ،ثم
حتديد كلمة �سر خا�سة بالهوية.

مدينة خليفة الصناعية تطلق “مركز تنمية

وريادة األعمال” لتسهيل مزاولة األعمال

اأطلقتمدينةخليفةال�سناعية
يف اأبوظبي “مركز تنمية وريادة
الأعمال” الذي يوفر م�ساحات
عمل ومكاتب وباقة من خيارات
الرتاخي�سالتجاريةبتكلفةف ّعالة
كما يدعم احل�سول على تاأ�سريات
الإقامة ،وياأتي ذلك �سمن اإطار
جهودها الرامية اإىل تعزيز منو
وازدهار قطاع ريادة الأعمال
واملوؤ�س�ساتال�سغريةواملتو�سطةيف
دولة الإمارات.
وتتمتعمدينةخليفةال�سناعية،
اإحدى اأكرب املناطق ال�سناعية يف
ال�سرق الأو�سط التابعة لـ “موانئ
اأبوظبي” ،مبوقع مثايل ي�سهل
من خالله الو�سول اإىل كل من

اأبوظبي ودبي .ويتيح “مركز تنمية
وريادة الأعمال” اإن�ساء ال�سركات
وامل�ساريع بتكلفة تبداأ من  13األف
درهم يف غ�سون � 24ساعة.
ويقدم املركز اجلديد خدماته
لل�سركات النا�سئة ور ّواد الأعمال
والتجارواملوؤ�س�ساتال�سغرية
ّ
واملتو�سطة وغري ذلك من
ال�ست�ساريني�سمنجمموعة
وا�سعة من القطاعات .ووفق ًا
لإح�ساءات وزارة القت�ساد ،مت ّثل
املوؤ�س�ساتال�سغريةواملتو�سطة
اأكرث من  94%من اإجمايل عدد
ال�سركات العاملة يف الإمارات
ويعمل لديها اأكرث من  86%من
القوىالعاملة.
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فنادق مكة المكرمة تتنافس
على استقطاب السعوديات
اأ�سحىاليوما�ستقطابال�سعوديات
مع مبادرة فرع الهيئة العامة لل�سياحة
لدى فنادق املنطقة املركزية يف مكة
والرتاث الوطني يف مكة املكرمة لتوطني
املكرمة وجهة مهمة لها ،وبخا�سة بعد القطاعال�سياحيوتهيئتهلال�ستفادة
حالة النفتاح التي اأفرزتها روؤية اململكة منالقدرات الب�سريةالوطنية،وحتقيقا
 2030ودعمها الوا�سع لتمكني املراأة لربنامج التحول الوطني .2020
ويتوقع اأن حتقق املراأة ال�سعودية
يف �سوق العمل ،وهو الأمر الذي دفع
منا�سب قيادية يف اإدارة الفنادق
القطاعات الفندقية اإىل التو�سع يف
وفقا لل�سوابط والقيم الإ�سالمية
توظيفهنوتاأهيلهن.
وترغبالقطاعاتالفندقيةوبخا�سة واملجتمعية من خالل موؤهالتها
العلمية العليا وقدرتها على التحدث
ذات العالمات التجارية الدولية يف
توظيف اأكرب عدد منهن ،وتاأهيلهن من بلغات عاملية والنخراط يف تفا�سيل
قبل خرباء يف جمال الفندقة ،تقاطع ًا الأعمال الفندقية.

A
PRIVILEGED
LIFE

HEART OF DUBAI NOW HAS A SOUL
The heart of Dubai is coming to life, with an 8 million sq. ft. canal-front, freehold gated
community – Sobha Hartland, now ready to welcome its first residents. Envisioned to
be the anti-thesis to urban life, this marquee development by Sobha Realty in
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City is located at the very epicentre of Dubai,
minutes away from iconic landmarks and business districts.

Visit us at Cityscape Global 2018 to avail exclusive privileges.
Dubai World Trade Centre | 02 - 04 October

Rera 1544 / 1949

LOCATED AT MBR CITY

ON THE DUBAI WATER CANAL

30% GREEN & OPEN SPACES

2 INTERNATIONAL SCHOOLS

HIGH-END HOSPITALITY & RETAIL OPTIONS

1.8KM CANAL BOARDWALK

Sobha Brand Studio
Umm Al Sheif
Sheikh Zayed Road
Dubai

Sobha Hartland Sales Gallery
Sobha Hartland
Mohammed Bin Rashid City
Dubai

800 999 999
sobhahartland.com
@ sobhahartland
Terms and conditions apply

بالإ�سافة اإىل ت�سجيل املزيد من
النخفا�س يف اأ�سعار الإيجارات
واملرجح اأن ترتاجع بوترية
والبيعّ ،
اأكرب على مدى الأ�سهر الـ12
املقبلة.
من ال�سيا�سات اجلديدة التي
ُيتوقع اأن ت�سهم يف ر�سم مالمح
م�ستقبل قطاع العقارات هي تخفيف
املتطلبات التنظيمية املرتبطة
باإن�ساء ال�سركات يف املناطق احلرة
واإتاحة خيار الرتاخي�س املزدوجة،
حيث ميكن لل�سركات اخلا�سة
و�سركات املناطق احلرة العمل

ب�سكل م�سرتك على ذات الرخ�سة.
ٍ
وياأتي هذا يف اإطار ال�ستجابة
للطلب املتزايد على خيارات املكاتب
املرنة (التي تتيح خيار ال�ستئجار
ملد ٍة تقل عن �سنة) حيث باتت
هذه املكاتب مت ّثل اجتاه ًا جديد ًا
�سيحدث نقلة نوعية على م�ستوى
�سوق املكاتب يف امل�ستقبل .ووا�سل
قطاع املكاتب خالل الربع الثالث
انخفا�سه بالتوازي مع تراجع
اأ�سعار الإيجارات ،وذلك يف �سوء
ازدياد املعرو�س من امل�ساحات
املتاحة اجلديدة والتي �سبق
تاأجريها على حدٍ �سواء.
وقال كريغ بالمب ،مدير الأبحاث
لدى جيه اإل اإل يف ال�سرق الأو�سط:
“ياأتي تطبيق ال�سيا�سات اجلديدة
وتخفيف القيود التنظيمية يف
اإطار اأهداف روؤية  2021الرامية
لتنويع م�سادر القت�ساد يف دبي،
ما �سي�سهم بالتايل يف دعم ال�سوق
العقارية خالل عام ”.2019
واأ�ساف بالمب“ :يف وقت �سابق
من العام اجلاري ،اأقرت احلكومة
قانون ا�ستثمار جديد ي�سمن
بحلول نهاية عام  2018اإتاحة
التملك الكامل يف ال�سركات �سمن
قطاعات اقت�سادية حمددة خارج
املناطق احلرة .و�سي�سهم هذا
القانون مبجرد تنفيذه يف تعزيز
اأن�سطة ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر،
وزيادة الطلب من جانب ال�سركات
يف اخلارج ،وخا�س ًة فيما يتعلق
بامل�ساريع املوجودة خارج �سلطات
املناطق احلرة”.
ورغم اأن احلكومة الإماراتية
اأقرت منح تاأ�سريات اإقامة ملدة
� 10سنوات لفئات معينة من
املتقاعدين من الوافدين ،وا�سل
�سوق العقارات ال�سكنية تراجعه
من حيث اأ�سعار البيع والإيجارات
خالل الربع الثالث .ويف �سوء
ذلك ،ركزت �سركات التطوير

العقاري على بيع املعرو�س حالي ًا
من خالل منح امل�ستثمرين خطط
�سداد م�س ّهلة ومرنة.
وليزال اأداء قطاع الفنادق يواجه
املزيد من ال�سغوط ،حيث تراجعت
م�ستويات الإ�سغال واأ�سعار الغرف
بوترية اأكرب خالل الربع الثالث من
العام .ومع ذلك ،اأ�سار تقرير �سركة
جيه اإل اإل للربع الثالث اإىل ت�سجيل
أعداد كبري يف زوار دبي خالل
ا ٍ
اأول  8اأ�سهر من عام 2018؛
حيث ا�ستقبلت الإمارة  8.1زائر ،
الغالبية من اأوروبا الغربية (،)21٪
ودول جمل�س التعاون اخلليجي
( ،)19٪وجنوب اآ�سيا (.)18٪
ورغم هذا الرتاجع يف الأداء ،لتزال
دبي واحد ًة من اأف�سل الوجهات
ال�سياحية على م�ستوى العامل،

متفوق ًة على مدن عاملية رئي�سية
مثل لندن وطوكيو و�سيدين .من
جهة ثانية ،ليزال قطاع التجزئة
الأكرث مواجه ًة للتحديات يف �سوق
دبي ،وذلك يف مواجهة النمو
الكبري للت�س ّوق الإلكرتوين والبيع
بالتجزئة عرب الإنرتنت .حيث
تقدم املزيد من مراكز الت�سوق
اليوم حوافز تاأجري ،وحتى عقود
اإيجار مببالغ ون�سب متفق عليها،
وذلك للمحافظة على امل�ستاأجرين
احلاليني وا�ستقطاب مزيدٍ من
امل�ستاأجرين اجلدد .وفيما تبقى
التوقعات على املدى الطويل لقطاع
البيع بالتجزئة اإيجابية ،قد يرتاجع
هذا القطاع بوترية اأكرب ب�سبب
م�ستويات املعرو�س املرتفعة على
مدى العامني املقبلني.

ً
مواجهة للتحديات
اليزال قطاع التجزئة األكثر
في سوق دبي ،وذلك في مواجهة النمو
للتسوق اإللكتروني والبيع بالتجزئة عبر
الكبير
ّ
اإلنترنت .حيث تقدم المزيد من مراكز التسوق
اليوم حوافز تأجير ،وحتى عقود إيجار بمبالغ
ونسب متفق عليها
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ٔاسواق

الميزانية االتحادية
لدولة اإلمارات
تدعم القطاع العقاري على
المدى المتوسط في دبي
خاص - entrepreneralarabeya

أداء جميع القطاعات
العقارية ي�ستمر بالرتاجع خالل
الربع الثالث ليدفع اعتماد �سيا�سات
حكومية جديدة

حتدثت تقارير �سحفية عن
موؤ�سرات منو اإيجابية ل�سوق
العقارات يف دبي .ذلك متا�سي َا مع
الزيادة املتوقعة يف الإنفاق احلكومي
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للفرتة املقبلة يف اأعقاب اإ�سدار
جمل�س الوزراء يف �سهر �سبتمرب
للميزانية اجلديدة لدولة الإمارات
بقيمة  60.3مليار درهم اإماراتي.

واأتى اإ�سدار امليزانية اجلديدة
ليقدّم التمويل الالزم لل�سيا�سات
اجلديدة والتي ت�ستهدف حتفيز
النمو القت�سادي وال�ستثمار يف
القطاعات غري النفطية خالل
عام  ،2019حيث �سترتك تلك
ال�سيا�سات اأثر ًا اإيجابي ًا على قطاع
العقارات يف املدى املتو�سط .وتهدف
هذه املبادرات اإىل مقاومة التوجه
الهبوطي لظروف ال�سوق ،حيث
بقيت جميع قطاعات ال�سوق اأ�سري ًة
حلالة التباط ؤو على �سعيد دورات
الأعمال يف الربع الثالث ،2018

ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء
اﻟﺪوﻟﺔ

أﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ www.lifeonscreen.com

اﺟﻌﻞ ﺗﻐﻄﻴﺘﻚ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

ﻧﻘﺪم ﻟﻚ ﻣﺴﺎﺣﺔ أوﺳﻊ
وأﻛﺜﺮ وﺣﺮﻳﻪ ﻟﻨﺸﺮ اﻻﻋﻼن

الطويل اأو تاأ�سي�س عائلة.
كما مينحك �سراء العقار اإح�سا�ساً
بالأمان وال�ستقرار من دون القلق
اإزاء زيادات الإيجار ال�سنوية اأو اإنهاء
العقد يف حال ق ّرر املالك بيع العقار
اأو النتقال للعي�س فيه.
وفرة الصفقات الممتازة في
األسواق األولية والثانوية

�ساهمت الطفرة الأخرية يف امل�ساريع
اجلديدة اإىل توافر �سفقات البيع
على اخلارطة ،التي ُيقدّم الكثري
من املط ّورين حمفزات لل�سراء من
خاللها ،مبا يف ذلك خطط �سداد
على مدى � 30سه ًرا ،التكفل بر�سوم
الت�سجيل يف دائرة الأرا�سي والأمالك
وفواتري هيئة الكهرباء واملياه لل�سنة
الأوىل ،وغري ذلك .واإذا قمت بحجز
عقارك مبكر ًا� ،ستتمكن من اقتنا�س
�سفقات ممتازة ،خا�سة يف املناطق
املُق ّرر تطوير البنى التحتية فيها،
مثل م�سروع م ّد م�سار املرتو املقرتح،
وبالتايل حتقيق اأف�سل عائد على
ال�ستثمار عند النتهاء من تطوير
املنطقة بالكامل.
اأ�سبح لدى املقيمني يف دبي
والراغبني يف امتالك منزل الأحالم
فر�سة ذهبية مع ا�ستمرار تراجع
اأ�سعار العقارات الثانوية ،خا�سة
بعد ا�سطرارهم اإىل دفع اإيجارات
عالية لوقت طويل .ومع تط ّور الدورة
ال�سوقية لقطاع العقارات يف دبي،
اأ�سبحت الأ�سعار اأكرث مالءمة يف
خمتلف مناطق الإمارة .وباملثل،
اأ�سبحت �سروط القرو�س العقارية
اأكرث قابلية للتحقيق .فعلى الرغم
من اأنّ �سرط القيام بدفعة ُمقدمة
تبلغ  25%من �سعر العقار ل تزال
حتدي ًا للبع�س ،اإل اأ ّنها اأ�سبحت الآن
يف متناول �سريحة اأكرب من ال�سكان
نظر ًا لنخفا�س القيم العقارية
ب�سكل عام.

إتمام عملية الشراء أسهل من

أي وقت مضى

اأ�سبحت املعامالت اأ�سرع واأكرث
كفاءة و�سفافية مع و�سول موجة
التغري الرقمي اإىل القطاع
ّ
العقاري ،مما يعني اأنّ خطوات
�سراء عقار الأحالم اأ�سبحت
اأ�سهل من اأي وقت م�سى.
ونذكر على �سبيل املثال ،اإطالق
خدمة الت�س ّرف العقاري الذاتي
( )RESTواإدخال نظام الرهن
الإلكرتوين (،)eMortgages
مما ُي�س ّكل جتربة �سل�سة لكل من
البائعني وامل�سرتين .عالوة على
ذلك ،يهدف نظام “تراخي�سي”
على الإنرتنت من موؤ�س�سة
التنظيم العقاري  RERAاإىل
تقليل الوقت امل�ستغرق لإمتام
املعامالت العقارية من ب�سعة
اأيام اإىل ب�سع �ساعات.
ُي�ساهم هذا الجتاه نحو الرقمنة
يف اإزالة الكثري من العقبات
املُتع ّلقة مبعامالت امللكية .كما
مينح جميع الأطراف راحة بال.

من ال�ستثمار يف ال�سوق العقاري.
بالإ�سافة اإىل اأنّ الجتاه نحو
ال�سماح مبلكية اأجنبية بن�سبة
 100%يف ال�سركات خارج
املناطق احلرة ،والإعالن عن

تاأ�سريات التقاعد للوافدين،
�ستُ�ساهم اأي�س ًا يف ت�سجيع
الوافدين على البقاء لفرتة
اأطول ،وال�سماح لهم بو�سع خطط
ا�ستثمارية طويلة الأجل.

القرارات الحكومية الجديدة

ّ
المتعلقة بتأشيرات اإلقامة

ل يخفى على اأحد اأنّ الكثري من
الوافدين يعتربون دبي حمطة
عابرة يف حياتهم ،وبالتايل
يظهر بع�س الرتدد عند التفكري
يف مت ّلك منزل فيها .لكن على
مدى الأ�سهر الأخرية ،اأ�سدرت
حكومة دبي عدد ًا من القرارات
اجلديدة لطماأنة الوافدين حول
م�ستقبلهم فيها.
من املتوقع اأنّ الإعالن عن منح
تاأ�سريات الـ � 10سنوات لأ�سحاب
امل�ساريع التكنولوجية ،واملوؤثرين
الإجتماعيني،وامل�ستثمرين
الأفراد ،واملتخ�س�سني يف
جمالت ُمعينة �س ُيحفز املزيد
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هل هذا هو الوقت
األنسب لشراء عقار
في اإلمارات؟
بقلم :سامر عابدين ،المدير العام لدوبيزل العقارية

ّ
اخلا�س ومت ّلك اأ�سو ًل عقارية
سواء اأكنت تُخطط للبقاء من الوا�سح اأنّ الكثري من
للتملك
االستئجار
يف الإمارات لفرتة طويلة اأو ق�سرية ،املقيمني يف الإمارات يتجهون نحو اإذا كنت من الوافدين املقيمني يف ل�سمان م�ستقبلك.
ال�ستثمار ،نظر ًا لالنخفا�س العام الإمارات ،فمن املرجح اأنّ اإيجارك اإىل جانب املزايا املاليةُ ،يتيح
اأ�سبح �سراء عقار فيها دولة خيار ًا
لك امتالك منزل حرية حتويله
لالأ�سعار .بحيث انخف�ست الأق�ساط ال�سنوي يقتطع ن�سبة كبرية من
ي�ستحق التفكري .اإذ �ساهمت وفرة
مدخولك ،ما يعني اأنّ �سراء عقار اإىل م�ساحة خا�سة تتنا�سب مع
ال�سهرية للرهن العقاري اإىل
املنازل ذات الأ�سعار املعقولة يف
ً
احتياجاتك وذوقك اخلا�س .والأهم
الن�سف تقريبا ،مما جعلها اأقل
هو على الأغلب اأقل تكلفة من
زيادة جاذبية التم ّلك وال�ستثمار
ال�ستئجار على املدى الطويل .وبد ًل من ذلك اأ ّنه مينحك �سعور ًا بالنتماء
كلفة من الإيجار.
العقاري ،خا�سة بالن�سبة لأولئك
اإىل هذا املجتمع ،واإر�ساء جذورك،
الذين يخططون للبقاء ملدة تتجاوز ويف ما يلي بع�س اأهم مزايا �سراء من �سخ اأموالك يف جيب املالك،
ميكنك ال�ستثمار يف �سراء منزلك خا�سة اإذا كنت تُخطط للبقاء
العقارات يف دبي:
اخلم�س �سنوات.
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تنتظرال�سارقة موعد
الدورة الثانية من مهرجان ال�سارقة
لريادة الأعمال  2018الذي ينطلق
يف  20من نوفمرب اجلاري .ويجمع
هذا احلدث املهم كل عام رواد
الأعمال واأ�سحاب الأفكار اجلديدة
مع اأكرب ال�سركات وامل�ستثمرين
واجلهات احلكومية واأ�سحاب
اخلربة يف متويل امل�ساريع النا�سئة.
جتربة اإمارة ال�سارقة تاأخذ
مكانها بقوة بني مبادرات الريادة
والبتكار يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،ووجدت العديد
من املبادرات التي اأ�سرفت عليها
�سمو ال�سيخة بدور بنت �سلطان
القا�سمي مكانها يف ال�سدارة.
تقول جنالء املدفع عن مهرجان
ال�سارقة لريادة الأعمال ،باأنه
ي�سهم يف بناء جمتمع حيوي وبيئة
مثالية للريادة والبتكار ،وترى
اأن هذا املهرجان �سيكون م�ساند ًا
لل�سباب يف حتويل مبادراتهم اإىل
م�ساريع منتجة.
ي�سارك يف املهرجان ،الذي ي�سكل
جت�سيد ًا لروؤية �ساحب ال�سمو
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم
ال�سارقة 100 ،ريادي من جميع
اأنحاء العامل.
يجمع املهرجان الذي ي�ستمر ملدة
يومني ،حتت رعاية ال�سيخة بدور
بنت �سلطان القا�سمي رئي�س مركز
ال�سارقة لريادة الأعمال “�سراع”،
نخبة ر ّواد الأعمال ،مركز ًا على
ثالثة عناوين رئي�سية ،هي “ جتراأ
اأن حتلم “ ،و “جتراأ على اأن تكون
مبتكر ًا “ و” جتراأ على اأن ت�سبح
عاملي ًا” ،بهدف تعزيز ودعم بيئة
ريادة الأعمال يف اإمارة ال�سارقة
ودولة الإمارات العربية املتحدة.
ويقدم املهرجان �سل�سلة من
اجلل�سات وحلقات العمل الرامية
اإىل جذب ال�سباب ،وموؤ�س�سي

ال�سركات النا�سئة ،وامل�ستثمرين،
وغريهم من اأ�سحاب امل�سالح يف
عامل الأعمال ،من خالل حزمة من
الأفكار التحفيزية ،والجتماعات
لتبادل اخلربات ،بالإ�سافة اإىل
حوارات وحلقات عمل تفاعلية.
قادة وخبراء وصانعي قرار

ي�ست�سيف املهرجان قادة ،وخرباء،
و�سانعي قرار على امل�ستويني
الإقليمي والدويل من القطاعات

وت�سم قائمة املتحدثني كل من
احلكومية ،والأو�ساط الأكادميية،
:حممد العبار ،رئي�س جمل�س اإدارة
وقطاع التكنولوجيا ،وعامل
الأعمال ،وقطاعات رئي�سية اأخرى ،اإعمارالعقارية ،غاري فايرن�سيك،
املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة
كما ي�ستقبل مدينة “ال�سركات
فايرن ميديا ،و في�سن لخياين،
النا�سئة” ،وت�سم قائمة احل�سور
املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة
م�سرتكني من ال�سركات النا�سئة
مايند فايل ،ليلى جناح املوؤ�س�س
الأكرث تاأثري ًا يف املنطقة لعر�س
والرئي�س التنفيذي ل�سركة �سما
ن�ساطاتها يف املهرجان ،ويتيح
فر�سة للتناف�س على م�سابقة للرتويج �سور�س ،وكاثرين بار�سن�س ال�سريك
املوؤ�س�س وال�سريك الرئي�س التنفيذي
لل�سركات النا�سئة للفوز بجوائز
ل�سركة ديكوديد.
مالية يعلن عنها اأثناء املهرجان.
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قادة

الشارقة مهرجان دائم لريادة األعمال

“شراع”

يجمع  100ريادي من جميع أنحاء العالم
ً
سريعا انطلق مفهوم ريادة اأعمال في الشارقة ليلحق بمن بادروا لتطوير هذا المفهوم في المنطقة .وكانت البداية مع انطالق فكرة مركز
الشارقة لريادة األعمال “شراع” من حرم الجامعة األمريكية برعاية من الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي ،انطالق الفكرة باألساس
جاء حتى تكون الشارقة بيئة حاضنة لرواد األعمال النابضين بالحياة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تحقق منفعة ملموسة للمجتمع .ومنذ ذلك
الوقت و”شراع” ينشط على مختلف المستويات لتعزيز مفهوم االبتكار والريادة .ويأتي مهرجان الشارقة لريادة االعمال في طليعة النشاطات
التي تعزز رسالة “شراع” ودوره.
الشارقة  -خاص
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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
وقالت جنالء املدفع املدير التنفيذي
لـ “�سراع” :ياأتي تنظيم املوؤمتر
بهدف توفري من�سة فعالة لرواد
الأعمال ،لالنطالق باأعمالهم
لآفاق جديدة ،بالإ�سافة اإىل و�سع
اإمارة ال�سارقة على خريطة تطوير
قطاع ريادة الأعمال حملي ًا وعاملي ًا،
حيث يجمع املوؤمتر رواد الأعمال
مع اأكرب ال�سركات ،وامل�ستثمرين،
واجلهات احلكومية واخلا�سة،
لي�ستك�سف الفر�س ،وي�س�سرتف
م�ستقبل النمو ،وير�سم خارطة طريق
ال�ستثمار وتوجهاته يف الإمارة،
ويعزز روح املبادرة والبتكار لدى
رواد الأعمال ال�سباب ،يف هذه
املرحلة التي ت�سهد منو ًا كبري ًا
يف الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية
واملتو�سطة ،حيث باتت ت�سكل م�ساحة
كبرية من بنية القت�ساد”.
تقول املدفع “ جنح املهرجان يف
دورته الفتتاحية التي ُعقدت يف
نوفمرب املا�سي ،با�ستقطاب اأكرث من
 2000م�سارك من رواد الأعمال،
وامل�ستثمرين ،وطلبة اجلامعات
واملبتكرين ،كما �سهد م�ساركة
اأكرث من  150متحد ًثا ،وا�ستملت
فعالياته على اأكرث من ً 75
عر�سا
لل�سركات النا�سئة على مدار يومني،
ونتطلع اإىل موا�سلة حتقيق مزيد من
النجاح يف الدورة الثانية ،التي تركز
على فكرة تقوم على مبداأ “جتراأ اأن
تكون خمتلف ًا ،ومبتكر ًا وعاملي ُا”.
حيز مهم للشباب

يخ�س�س املهرجان حيز ًا لل�سباب،
يت�سمن العديد من اجلل�سات
امللهمة ،وور�س العمل ،واجلل�سات
النقا�سية اخلا�سة ،مع اأبرز
ال�سخ�سيات واجلهات التعليمية،
لتحفيزهم على تقدمي الأفكار
امللهمة يف جمال ريادة العمال،
كما يطلق برنامج حتت عنوان
“خمترب م�ستقبل رواد الأعمال” ،
بالتعاون مع جمال�س ال�سباب لي�سكل

ّ
ويركزعلى
يعد مركز “شراع” المنصة الرسمية لريادة األعمال في اإلمارة،
النمو التي تسهم في تنويع االقتصاد وتوفير
االبتكار والمشروعات سريعة
ّ
فرص عمل جديدة ،انطالقًا من مركزه في حرم “الجامعة األمريكية في
الشارقة”

من�سة جتمع نخبة من اأبرز رواد
الأعمال ال�سباب ،ل�سياغة �سيا�سات
وخطط ا�سرتاتيجية فعالة ملعاجلة
التحديات الراهنة يف �سوق الأعمال.
جوائز سيفي” Seffy
Awards

وي�سهد املهرجان توزيع جوائز
“�سيفي”  ،Seffy Awardsالتي
اأطلقتها ال�سيخة بدور بنت �سلطان

November 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M / 26

القا�سمي يف العام  ، 2017يف
ثالث فئات تكرمي ًا لرواد الأعمال
يف الإمارات العربية املتحدة الذين
يتجروؤون على تغيري قواعد �سوق
العمل ،ويجازفون يف ابتكار اأفكار
ا�ستثمارية جديدة ،حيث �سيتم
تكرمي  12من رواد الأعمال املحليني
الواعدين خالل املهرجان.
واأتاح مركز ال�سارقة لريادة
الأعمال “�سراع” فر�سة للراغبني

يف الت�سجيل واحل�سول على
التذاكر على موقع ًا الإلكرتوين.:
sharjahef.com

توؤكد ال�سيخة بدور القا�سمي اأن
مركز “�سراع” يعمل على متكني
ال�سباب والفتيات الطموحني من
امتالك م�ساريع م�ستدامة ،وذات
قدرات تناف�سية عالية ،مع متابعة
اأعمالهم وتطويرها ب�سكل م�ستمر،
ل�سمان مواكبتها لحتياجات

تؤكد الشيخة بدور القاسمي أن مركز
“شراع” يعمل على تمكين الشباب والفتيات
الطموحين من امتالك مشاريع مستدامة ،وذات
قدرات تنافسية عالية ،مع متابعة أعمالهم
وتطويرها بشكل مستمر ،لضمان مواكبتها
الحتياجات المجتمع
مطلع العام  2017قد خ ّرجت 10

م�شروعات يف قطاعات خمتلفة،
مثل االقت�شاد الت�شاركي ،والتقنية
امل�شتدامة ،والفنون والت�شميم،
واملحتوى العربي ،والتعليم ،والذكاء
اال�شطناعي ،والتكنولوجيا املالية
واإنرتنت االأ�شياء.
ومن بني تلك امل�شروعات،
“جك�شتابي�ص” Juxtapiece
الذي ا�شتطاع الدخول يف �شراكات
جتارية مع “مو ّؤ�ش�شة دبي الذكية”
و”بيئة”  Bee'ahو”هيئة
ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير”

(�شروق) .وكذلك م�شروع “تيار”
 Tayarالذي مت ّكن من اإبرام
�شراكات مع مو ّؤ�ش�شات حكومية مثل
�شرطة ال�شارقة ووزارة ال�شحة،
وم�شروع “يال بيك اأب” Yalla
 Pickupالذي ح�شل على متويل
بقيمة مليون درهم اإماراتي (272
األف دوالر اأمريكي).
وقالت املدفع ،اإنّ “جناح تلك
امل�شروعات يعك�ص ال�شمعة الطيبة
التي اكت�شبها ‘مركز �شراع لريادة
االأعمال’ يف كونه من�شة را�شخة
الإطالق امل�شروعات ال�شغرية”.

وكان مركز ال�شارقة لريادة االأعمال ،والرتفيه .وح�شل الفريق الفائز على
مبلغ  15األف درهم نقد ًا ،باالإ�شافة
�شراع قد نظم اأوىل فعاليات
 Startup Weekendوذلك
اإىل اال�شتفادة من خدمات مركز
يف اإطار �شعي املركز الدوؤوب لتمكني �شراع املتنوعة والتي ترتاوح ما بني
م�شاحة للعمل ت�شاعد الفريق على
ال�شباب من تاأ�شي�ص م�شروعاتهم
تنفيذ ومتابعة امل�شروع ،واحل�شول
ال�شغرية واملتو�شطة .ي�شار اإىل اأن
على الرخ�شة .وال تقت�شر اخلدمات
“�شتارت اأب ويكند” هي فعالية
عاملية تنظمها “تيك �شتارز” بدعم على هذا احلد فح�شب ،بل متتد ملا
من موؤ�ش�شة جوجل لريادة االأعمال هو اأبعد من ذلك حيث �شيح�شلون
اأي�ش ًا على ا�شت�شارات وخدمات
�Google for Entrepre
 neursالعاملية .وخالل الفعالية ،ا�شرتاتيجية لتطوير م�شروعهم
قدم مركز �شراع الفر�شة الأكرث من جتاري ًا مقدم من اإحدى �شركات
 200مت�شابق من ال�شباب والفتيات الدعاية واالإعالن ،واال�شتفادة من
برنامج �IBM Global Entre
لعر�ص م�شروعاتهم والتناف�ص مع
 preneurور�شيد نقاط جماين
اآخرين للفوز ومن ثم االنطالق
باأعمالهم الآفاق جديدة.
على �شحابة اآي بي اإم ما يعادل
ويف تلك الفعالية حاز فريق
 120األف دوالر .كما تقدم من�شة
“ا�شمعني” على املركز االأول وذلك “ذو مال” للتمويل اجلماعي للفريق
تقدير ًا لهم على فكرتهم املبتكرة
ر�شيد بقيمة  750دوالر ودعم
وهي مكتبة �شوتية ت�شم الكثري من يف جمال الت�شويق اال�شرتاتيجي
املوؤلفات العربية يف جماالت التعليم والتدريب القانوين.
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قادة

العملية ،كما يقدّم لر ّواد االأعمال
املجتمع ،اإىل جانب فتح املجال
ال�شباب فر�شة بناء العالقات يف
اأمامهم لبناء �شبكات اأعمال
�شوق العمل ،والعديد من االمتيازات
ت�شاهم يف حتقيق الريادة والتميز
والفوائد االأخرى ،وي�شهم هذا
بالعديد من القطاعات التجارية
الربنامج الذي ي�شرف عليه جمموعة
واالقت�شادية واخلدمية احليوية.
من خرباء ريادة االأعمال واأع�شاء
ويركز مركز “�شراع” من خالل
�شبكة مركز “�شراع” من املوؤ�ش�شات
مبادراته اإىل بناء بيئة ت�شهم يف
ال�شريكة واملتخ�ش�شني يف عامل
حتقيق ا�شتدامة االأعمال وتعزيز
اال�شتثمار ،يف منح الطالب الثقة
منوها ،وهو ما ي�شاعد يف اإتاحة
الالزمة الإطالق طموحاتهم يف ريادة
املزيد من الفر�ص اأمام ال�شباب،
االأعمال ،فيما حتظى م�شاريعهم
خ�شو�ش ًا مع تنامي اهتمام هذه
باملكانة املالئمة لتحقيق النجاح على
الفئة يف املنطقة بالعمل امل�شتقل
وريادة االأعمال ،و ُيعد برنامج دعم املدى الطويل.
وتطوير اأفكار االأعمال “اأك�شلريتور” ،ويف هذا ال�شياق� ،شرحت جنالء
اأهم اإجنازٍ ملركز “�شراع” ،وهو اأول املدفع ،باأن اأبواب برنامج تطوير
اأفكار االأعمال مفتوحة اأمام جميع
برنامج من نوعه تتم ا�شت�شافته
باجلامعات يف دولة االإمارات العربية الطالب ور ّواد االأعمال ال�شاعني
لتحقيق طموحاتهم ،بغ�ص النظر
املتحدة ،ويتاألف الربنامج الذي
عن خلفيتهم االأكادميية اأو
ا�شتمر على مدار ثالثة اأ�شهر من
جمموعة من الن�شاطات التي تركز جن�شياتهم ،طاملا اأنهم يقدّمون
اأفكار ًا واعدة ،واأ�شافت“ :يعمل
على التدريب االإر�شادي واجلوانب
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مركز “�شراع” على حتويل االأفكار
اإىل فر�ص اأعمال فعلية ،ليقدّم
بعدها التمويل الالزم لبذور
فكرة العمل ،اإىل جانب الرخ�شة
املجانية وم�شاحة العمل واالإر�شاد،
وفر�شة الو�شول اإىل قطاعات
ال�شوق املرتبطة باأفكار اأعمالهم،
ويقدم املركز اأي�ش ًا اال�شت�شارات
عرب جمموعات الدعم والتوا�شل
املبا�شر مع العمالء ،ومي ّثل الربنامج
جترب ًة حتويلية يدخلها ّ
الطالب
يحملون اأفكارهم ليخرجوا منها
ر ّواد اأعمال ناجحني يحر�شون
أعمال م�شتدامة ،وميكن
على بناء ا ٍ
تطويرها وعلى ترك ب�شمة اإيجابية
يف جمتمعاتهم”.
رعاية األفكار االبتكارية

اأعلن “مركز ال�شارقة لريادة
االأعمال” �“ -شراع” Sheraa
مرار ًا عن ا�شتقبال طلبات ر ّواد

االأعمال الذين ميتلكون اأفكار ًا
مبتكرة لالن�شمام اإىل الدورة
الثانية من “برنامج م�ش ّرع االأعمال”
.Accelerator program
ويح�شل اأ�شحاب امل�شروعات التي
متويل
يقع عليها االختيار على ٍ
ي�شل اإىل  10اآالف دوالر ،ورخ�شة
جتارية جمانية �شادرة من اإمارة
ال�شارقة ،وم�شاحة عمل جمان ًا
�شمن “مركز �شراع” ،وتدريب
مهني ،وم�شاعدة قانونية ،واإمكانية
الو�شول اإىل عمالء من القطاعني
احلكومي واخلا�ص.
ويخ�شع املقبولون للتدريب ملدة 3
اأ�شهر وينتهي بفعالي ٍة يعر�ص فيها
امل�شاركون اأفكار م�شاريعهم اأمام
عدد من امل�شتثمرين ،وال�شركاء،
ٍ
والعمالء من اأ�شحاب اخلربة
والكفاءة يف قطاع االأعمال ،الختيار
االأف�شل بينها.
وكانت الدورة االأوىل التي جرت

قادة
“هاكاثون االبتكار
التكنولوجي والمالي”

يف �سياق حر�سه على دعم ال�سباب
ومتكينهم من النخراط يف ريادة
الأعمال م�ستقب ًال ،قدم مركز
�سراع الدعم والرعاية ل 10
�سباب وذلك اأثناء م�ساركتهم
يف هاكاثون GlassQube
�Startup Weekend Fin
 Techاأبو ظبي.

جاء احلدث العاملي موؤخر ًا بتن�سيق
من “تيك �ستارز” ،وبدعم من
موؤ�س�سة “جوجل لرواد الأعمال”،
و�سارك فيه عدد من املطورين،
وامل�سممني ،واملبتكرين من داخل
الدولة ،حيث تناف�سوا جميع ًا يف
طرح اأفكار م�سروعات تكنولوجية
قابلة للنجاح وال�ستمرارية،
وذلك للفوز باجلوائز النقدية
وغري النقدية والتي ت�سل قيمتها
الجمالية لـ  500األف درهم.
و�سم فريق �سراع لريادة الأعمال
الذي �سارك بالفعالية 10
اأ�سخا�س ،ثمانية منهم من منت�سبي
املركز ،اأما عن الع�سوين الآخرين
جهات رسمية مهمة
تساند مهرجان الشارقة
سارعت العديد من الهيئات

الرسمية لرعاية مهرجان الشارقة
لريادة األعمال فقد أكد الدكتور
خالد المدفع،رئيس مدينة الشارقة
لإلعالم أن حرص مدينة الشارقة
لإلعالم ،على المشاركة في مهرجان
الشارقة لريادة األعمال ،يأتي
ً
إنطالقا من العمل على بناء مجتمع

حيوي وبيئة مثالية للريادة واإلبتكار.
وأضاف رئيس مدينة الشارقة
لإلعالم “لقد تأسست مدينة
الشارقة لإلعالم بهدف دعم وتمكين
الشباب ،وتزويدهم بالمعارف،
ً
لزاما
وأدوات اإلبداع واإلبتكار ،وبات
علينا العمل بكل ما نملك من أدوات
بالتعاون مع مختلف مؤسسات ريادة
األعمال ،ومختلف قطاعات اإلبداع،

فهما من خارجه وحر�س �سراع على
�سمهما نظر ًا لرباعتهما وتفوقهما
العلمي والفكري ،حيث اأن اأحدهما
“و�سي الرحمن” طالب بال�سف
العا�سر يف مدر�سة الزهور اخلا�سة.
ومن بني امل�ساركني الع�سرة ،متكن
�سبعة منهم من الو�سول للمراحل
النهائيةوتكوينفريق“�سهم”،
حيث ا�ستطاع الفريق اأن يحظى بثقة
لنساهم في تحقيق األعمال الريادية
المبدعة ولنلهم تنمية األعمال”.
وفي سياق متصل أوضح جاسم
البلوشي ،رئيس التميز المؤسسي
في مصرف الشارقة اإلسالمي ،أن
المصرف دأب ومنذ تأسيسه،على أن
ً
فاعال في كل مبادرة
شريكا
يكون
ً
ً
مقدما
مجتمعية تساند الشباب،
كل دعم ممكن لرواد األعمال ،كي
يتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى
مشاريع تؤثر في التنمية ،بما يتماشى
مع رؤى وتوجهات صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى
حاكم الشارقة ،األب الروحي للشباب
والداعم األول إلبداعاتهم.

اجندة وطنية

وأكد البلوشي“ :أن شراكة المصرف
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وتقدير جلنة احلكام ،وذلك خالل
اجلماعي “،”Crowdfunding
ا�ستعرا�سهم لفكرةامل�سروعوهوعبارة ناهيك عن ال�ستفادة من برنامج
عنتطبيق ومن�سة اإلكرتونيةمتطورة “حا�سنة اأعمال جال�سكيوب
خا�سةباأعمالال�ستثماروالتجارة
 ،”2017واحل�سول على � 12ساعة
املتوافقةمعال�سريعةالإ�سالمية.
من التوجيه والإر�ساد القانوين،
وحظي الفريق الفائز على عدد من ونطاق اإلكرتوين جمان ًا ،واحل�سول
المتيازات منها ح�سولهم على مبلغ على دعم فني وتقني بغر�س ترويج
 5اآلف دولر اأمريكي نقد ًا ،واألف
امل�سروع جتاري ًا ،بالإ�سافة اإىل
دولر لأغرا�س احل�سول على التمويل ت�سميم املوقع الإلكرتوين.
الذهبية مع مهرجان الشارقة لريادة
األعمال ،تأتي ضمن استراتيجية
المصرف الرامية إلى المساهمة
في تحقيق أهداف األجندة الوطنية
 ،2021في بند (اقتصاد معرفي
ً
وتحديدا لتحقيق
مبني على االبتكار)،
األهداف المندرجة تحت هذا البند،
والمتمثلة في التقدم على المؤشر
العالمي لريادة األعمال (المرتبة 7
تقرير  ،)2017وزيادة نسبة مساهمة
الشركة الصغيرة والمتوسطة
في الناتج المحلي اإلجمالي غير
النفطي( 49%تقرير .”)2016
وبشأن رعايتهم الذهبية ،قالت
علياء الحبشي ،مدير مركز االتصال
المؤسسي في شركة الشارقة
إلدارة األصول للمهرجان“ :النجاحات
المتميزة لرواد األعمال العرب
واإلماراتيين خالل السنواتالقليلة

الماضية على الصعيدين المحلي
والعالمي كانت مهمة ،ونحن في
شركة الشارقة إلدارة األصول نؤمن
بأن رواد األعمال هم من المحاور
المهمة في أي اقتصاد ،وهم بحاجة
إلى دعم فعال ونظام استشاري
متكامل لتحويل أفكارهم إلى أعمال
تجارية ناجحة .ومن هنا تتطلع شركة
الشارقة إلدارة األصول إلى بناء
اقتصاد تنافسي في اإلمارة من
خالل دعم وتأهيل رواد األعمال
بكافة فئاتهم ،حيث تسعى الشارقة
إلدارة األصول باعتبارها الذراع
االستثماري لحكومة الشارقة،
إلى تعزيز التعليم والتنمية ،ودعم
ريادة األعمال في اإلمارة من خالل
مختلف المبادرات و الفعاليات ،ويعد
مهرجان الشارقة لريادة األعمال خير
مثال على ذلك”.

بدعم من �سركة اأمازون ،وتدعم
م�سرعة خا�سة ال�سركات التي
لديها فريق عمل وتلك التي د�سنت
واأن�ساأت م�ساريعها وترغب يف تو�سيع
وت�سريع اأعمالها ،ولي�س ال�سركات
التي لتزال فكرة يف طور التنفيذ.
ماهي الخدمات التي تقدمها

 C5لرواد األعمال؟ وماذا

حققت من أهدافها حتى اآلن؟

امل�سرعات توجد يف العامل منذ
عدة �سنوات ولكنها يف البحرين
قبل �سنتني فقط ومنذ اإطالق
كالود  10وهو برنامج مدته 8
اأ�سابيع يدور حول املحاور الرئي�سية
التي تهم ال�سركات النا�سئة مثل
ا�ستقطاب ال�ستثمار ،تاأ�سي�س البنية
التحتية لل�سركة ،اللوائح الداخلية
والأمور القانونية بالإ�سافة ايل
تكنولوجيا ال�سحابة ،ويجمع
جمموعة دولية من ال�ست�ساريني
والواعظني كل يف جماله ون�ساعد
رواد الأعمال علي ا�ستقطاب
ال�ستثمار يف يوم التخرج بتاأمني
التوا�سل بينهم وبني الأموال
ال�سليمة امل�ستثمرة ،واذا توافرت
فر�سة �سانحة وتنا�سقت ال�سركة مع
احتياجات امل�سرعة نقوم بال�ستثمار
فيها اأي�س ًا.
حتى الآن تخرج من برناجمنا
 5اأفواج وحالي ًا يف طور الإعداد
للفوج ال�ساد�س ويوجد حتت
مظلتنا � 34سركة تخرجت من
البحرين اإ�سافة لتخريج  4اأفواج
اأخرى يف وا�سنطن  ،DCودولي ًا
لدينا � 64سركة نا�سئة تن�سوي
حتت مظلة  C5بالرتكيز حتديد ًا
على التكنولوجيا التحويلية
مبا فيها اإنرتنت الأ�سياء
والتكنولوجيا الطبية والنظم
ال�سحابية والتكنولوجية املالية
وغريها من التقنيات احلديثة
التي �ستغري العامل.

ما هي المعايير التي يتم

على أساسها اختيار الشركات

المؤهلة للدعم من قبل
المسرعة  C5؟

م�سرعة الأعمال كالود 10
مقرها املنامة ولكنها متاحة دولياً
ويف بدايتنا كان الفوج الأول من
املتدربني بحريني بالكامل ،واليوم
ن�سف اخلريجني �سركات دولية
واإقليمية ون�ستقطب متدربني من
الكويت وال�سعودية اأذربيجان
وامريكا وبريطانيا والنم�سا
و�سنغافورة وغريها ،وهذا اإذ دل
علي �سيء فيدل على اأن البحرين
اأ�سا�س ًا بيئة خ�سبة لريادة الأعمال
بكل جهود حكومتها يف تاأ�سي�س
بنية حتتية قوية جعلتها تتناف�س
اإقليمي ًا ودولي ًا مع القت�سادات
النامية واحليوية.
يتم اختيار ال�سركات املوؤهلة
للربنامج وفق معايري خمتلفة،
اأهمها بالطبع ان تكون �سركة
قائمة ولديها فريق ومدرة للربح
ويف جمال التكنولوجيا اأو مدعومة
بالتكنولوجيا ومن املف�سل اأن تكون
عملياتها على �سحابة حمددة
ونحن نقدم امل�ساعدة لالنتقال
اإيل �سحابة امازون ،ويوجد لدينا
جمموعة من ال�سركاء ي�ساهمون

معنا يف اختيار ال�سركات املنا�سبة
من �سمنهم متكني وامازون وجمل�س
التنمية القت�سادية وهم �سركاء
رئي�سينيللم�سرعة.
واإ�سافة اإىل �سركاءنا الثالثة يوجد
لدينا �سركاء ابتكار وحلفاء عملنا مع
وزارة التجارة وال�سناعة وال�سياحة
كذلك مع وزارة ال�سباب والريا�سة
واملجل�س الأعلى للمراآة كما تعاوننا
مع البنوك مثل بنك البحرين
الإ�سالمي ،و�سركة زين وبتلكو
بالإ�سافة للتعاون مع حلفاء من بيئة
الأعمال الإقليمية من �سمنهم واعد
م�سرعة الأعمال ال�سعودية وهي
الذراع البتكاري ل�سركة اأرامكو،
وبادر وهي م�سرعة مدعومة
من مركز امللك عبد العزيز

للدرا�سات والبحوث ،اإ�سافة اإىل
باقي حلفاءنا يف الكويت والأردن
وم�سر ففي جمال التكنولوجيا ل
يوجد حدود للعمل.
كيف يؤثر إنترنت األشياء

والحوسبة السحابية على نمو

قطاع االعمال وريادة االعمال؟

يعد قطاع التكنولوجيا التحويلية مبا
فيه من انرتنت الأ�سياء واحلو�سبة
ال�سحابية وبالتحديد الأمن
الإلكرتوين والذكاء ال�سطناعي نقلة
نوعية ،وجميع القطاعات احليوية
�سواء كان يف القطاع البنكي اأو
الطاقة والبيع وال�سراء وال�سيارات
�سوف ت�سهد ثورة يف طريقة اإدارتها
و�سيكون التاأثري الأكرب لها يف اإنرتنت
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تعد

م�سرعة االعمال C5

اأول م�سرعة اأعمال يتم تاأ�سي�سها
يف البحرين تخت�ص باحلو�سبة
ال�سحابية والتكنولوجيا االبتكارية،
ولكنها باملقام االأول �سركة
تكنولوجيا ابتكارية وا�ستثمار مقرها
االأ�سا�سي يف لندن تخ�س�ست يف
جمال االأمن االلكرتوين ،وتو�سعت
موؤخر ًا يف جمال اأعمالها( اأخر
�سنتني بالتحديد) لت�سمل جمال
االبتكار فاأ�س�ست ذراع بالبحرين
بالتعاون مع جمل�ص التنمية
االقت�سادية ومتكني و ،AWS
اإ�سافة ايل تاأ�سي�ص ذراع ثاين
وهو م�سرعة االأعمال يف وا�سنطن
 DCبداية العام املا�سي ،وتخت�ص
بالتحديد يف تكنولوجيا ال�سالم
وخف�ص النزاعات ،هكذا و�سحت
لنا هادية فتح اهلل املدير التنفيذي
مل�سرعة االأعمال  C5التي تدير
�سئون ال�سركة يف البحرين واملنطقة
وتعمل على دعم وار�ساد رواد
االأعمال يف فروع ال�سركة العاملية
وم�ساركتهم التجربة البحرينية.
جملة رواد االأعمال العربية التقت
هادية فتح اهلل يف املنامة وكان
هذا احلوار:
كيف تقيمين دور مسرعات

األعمال في دعم الشركات

الناشئة البحرينية؟

هادية فتح اهلل

 C5مسرعة أعمال لمساندة
الشركات الناشئة
خاص - entrepreneralarabeya
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لها دور مهم جد ًا يف البحرين
فقد جاء تاأ�سي�ص م�سرعة  C5على
اأثر حمادثات بني جمل�ص التنمية
االقت�سادية و�سركة اأمازون وهي
حليف ل�سركتنا ،وكان الهدف منها
خلق بيئة ريادية وتكنولوجية حيوية
ملا مل�سرعات االأعمال من دور رئي�سي
يف بناء البنية التحتية املنا�سبة.
تركز م�سرعة  C5بالتحديد على
االأعمال ب�سكل عام ،ولكن ما مييزها
بحق هو توفريها االمكانيات التقنية

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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الأ�سياء مثل ال�سيارات بدون �سائق
التي تعتمد علي الذكاء ال�سطناعي
وانرتنت الأ�سياء ،وجميع هذه
التكنولوجيات حتي تكون اآمنة
وفعالة لبد من ان تعتمد ب�سكل
رئي�سي على بنية حتتية اآمنة والأمن
الإلكرتوين اأمر جذري لنجاحها،
لذلك من الأهمية مبكان لي�س فقط
يف قطاع ريادة الأعمال لكن اأي�س ًا
علي �سعيد التعليم يف املدار�س
واجلامعات اأن يكون هناك توعية
مبجال التكنولوجيا احلديثة.
حديثينا عن مبادرة نابيوال،

لتمكين المرأة وتشجيعها على
خوض ريادة األعمال باستخدام

الحوسبة السحابية ؟

نابيول هي مبادرة مت تد�سينها من
�سنة م�ست اأثر ا�ست�سافة اأول موؤمتر
لمازون بالتعاون مع رائدة الأعمال
تري�سا كار�سن الرئي�سة التنفيذية
لـ  AWSوتدير اأعمال امازون
للقطاع العام دولي ًا ،وذات خربة يف
الأعمال وقطاع التكنولوجيا حتديد ًا،
قمنا با�ست�سافة بع�س ال�سيدات
وتناولنا احلديث عن الن�ساء يف
قطاع التكنولوجيا واأهميته وفر�سه
املتاحة واأثناء التن�سيق لهذا احلدث
اكت�سفنا عدم وجود بحرينيات
يف هذا املجال اوعدم معرفتنا
بهن ،فكان لدينا حر�س �سديد
عند تاأ�سي�س املبادرة اأن تكون ذات
اأهداف حمددة ووا�سحة للنجاح يف
متكني املراأة ولي�س جمرد ا�ستعرا�س
اإعالمي بدون تـاأثري فعلي.
ونركز يف هذه املبادرة على 3
حماور :زيادة الوعي والرغبة
يف هذا املجال بتوعية ال�سيدات
بالتكنولوجيا وثاني ًا تعزيز
الإمكانيات والتدريب املهني يف
جمال الهند�سة ال�سحابية وكذلك
القيادة والتفاو�س والتحدث اأمام
اجلمهور وغريها من متطلبات

القيادة واخري ًا الوعظ والر�ساد
مل�ساعدة الرياديات يف اكت�ساب
املهارات والتحول ملر�سدات.
يتم تفعيل هذه اخلطوط الثالث
ب�سبل خمتلفة منها ور�س عمل
وندوات ن�ست�سيف فيها بع�س
الرجال الرياديني مثل املبادرة
التي اقمناها موؤخر ًا وحتدثنا فيها
عن دور الرجل يف متكني املراأة
والعراقيل التي تواجهها ال�سيدات،
وحتي الآن ا�ست�سافنا  7فعاليات
ت�ستهدف الن�ساء مع مر�سدين ن�ساء
ورجال ففي نابيول نوؤمن بالتكاتف
والتحالف بني اجلن�سني واي بيئة
عمل �سحية لبد وان يكون التعاون
بني اجلميع اأ�سا�س لها.
حالي ًا ن�سعى للتعاون مع جمل�س
املراأة وعلى غرار مبادرة �سابقة عن
دعم الرجل لتمكني املراأة ن�سعى
لإن�ساء مبادرة دعم املراأة لتمكني
املراأة والرجل يف جمال العمل،
و�سن�ست�سيف فيها رائدات من
القطاعني العام واخلا�س ونتطلع
اإيل تعاون مكثف بني امل�سرعة وبني
جمل�س املراأة والقطاع احلكومي
والعام ول ن�ستثني اأحد من
م�ساركتنا.
ما هو حجم اقبال السيدات

وتفاعلهن مع هذه المبادرة؟

القبال من قبل ال�سيدات قليل
جد ًا وبنظرة �سريعة علي الـ 34
�سركة التي تخرجت من امل�سرعة
البحرينية نكت�سف �سعف تواجد
العن�سر الن�سائي يف املوؤ�س�سات
التكنولوجية وهذا كان اأحد
الأ�سباب الرئي�سية لتاأ�سي�س نابيول
اإ�سافة لنتهاجنا لأ�سلوب خمتلف
يثري انتباه الأ�سخا�س ،ونلم�س
الآن اإقبال قوي فقد �ساركت 70
�سيدة يف ور�سة عمل اأقيمت موؤخر ًا
منهن رائدات اأعمال وم�سئولت يف
موؤ�س�سات حكومية وجامعيات ،ولكن
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لزلنا ن�سعى للتو�سع اأكرث بالأخ�س
يف املدار�س واجلامعات وتكثيف
جهودنا جلذب رائدات اأعمال اأكرث
لهذا املجال وتعزيز الثقة وتغيري
الثقافة بفتح اأفق جديدة لل�سيدات
وعدم اخلوف من خو�س التجربة.
من املالحظ يف البحرين اأنه يوجد
تكافئ فر�س و�سرعة تغيري يف
البيئة القت�سادية والقانونية قلما
يوجد يف دولة اأخرى ،وعلى كل
فرد ان يقتن�س هذه الفر�س ويعزز
من اإمكانياته ويخو�س التجربة
حتى ان مل تكن �سهلة ،ولدينا يف
امل�سرعة مبادرة حوارات  C5مع
�سناع القرار ن�ست�سيف فيها وزير
اأو م�سئول ونقيم حوار مفتوح غري
ر�سمي بينه وبني رواد الأعمال وهذا
ينعك�س علي بيئة الأعمال البحرينية
نظر ًا ل�سهولة التوا�سل ومعرفة
احتياجات الرواد اأول باأول.
هل توجد رابطة لرائدات

األعمال في البحرين وكيف

تقيمين مساهمة المرأة في
عالم ريادة االعمال؟

يوجد كثري من املبادرات التي

اأ�س�ستها رائدات اأعمال بحرينيات
ونحن نحر�س على تكثيف اجلهود
للدعم وعدم ان�ساء اأ�سياء جديدة،
وقد تكون جهودنا احلالية حتل حمل
الرابطة فبنك التنمية البحريني
اأ�س�س منذ فرتة مبادرة” ال�سيدات
النا�سطات يف التكنولوجيا املالية”
وهي مبثابة رابطة غري ر�سمية،
كما يوجد نابيول اإ�سافة جلهود
اأخرى ولهذا ل�سنا يف حاجة لتاأ�سي�س
كيان ما يحمل طابع ر�سمي قد
ي�ستت النتباه عن الهدف الرئي�سي
فالأهم هو تكاتف رائدات الأعمال
على اأر�س الواقع ودعم بع�سنا
البع�س للو�سول ملنا�سب قد تكون
بع�س الفتيات كفوؤ ًا لها ولكن غري
معروفات لدى �سناع القرار.
ول نغفل اأي�س ًا ان امل�سئولية
الأ�سا�سية تقع على عاتق املراأة
اأن تقتن�س الفر�س املوجودة
وتوؤهل نف�سها وت�سقل �سخ�سيتها
لت�ستحق الفوز باملنا�سب ولي�س
بالتزكية واأن�سح املراأة دوم ًا
باختيار الطريق الأ�سعب لأنه
الوحيد القادر علي تاأهيلها وت�سهيل
ال�سعاب امامها.

خالل الأ�سهر الثمانية ع�سر الأوىل
القت�سادية ب�سراكة ا�سرتاتيجية
مع �سندوق العمل “متكني” بهدف وذلك بهدف تعزيز كفاءة واإنتاجية
ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرية
مناق�سة دور البتكار الرقمي
واملتو�سطة وال�سركات النا�سئة
يف اإحداث التغيري على خمتلف
العاملة يف البحرين ،فيما اأعلنت
ال�سناعات يف منطقة دول جمل�س
“متكني” عن اإطالق برنامج “دعم
التعاون اخلليجي.
الأعمال املبتكرة” ( )MVPالذي
ومن اأبرز الفعاليات التي ت�سمنها
اأ�سبوع البحرين للتكنولوجيا
يهدف اإىل دعم ال�سركات النا�سئة
قمة �سركة اأمازون ويب
ماليا لتطوير وت�سميم واختبار
�سريفي�سز“ ”AWSيف البحرين
املنتج الأويل.
كما قامت هيئة املعلومات واحلكومة
التي ح�سرها و�سارك فيها ما
يقارب � 3000سخ�س ملناق�سة اأبرز اللكرتونية مبملكة البحرين بتوقيع
التحديات والفر�س اأمام تكنولوجيا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة
احلو�سبة ال�سحابية ومنتدى  MITلالت�سالت وتقنية املعلومات بدولة
لالبتكار ،ومنتدى البحرين الدويل الكويت وذلك يف جمال احلو�سبة
للحكومة اللكرتونية  2018الذي ال�سحابية بهدف زيادة كفاءة
ناق�س مناق�سة اأحدث الطرق جلعل احلكومة وامل�ساهمة يف ت�سريع تنفيذ
امل�ساريع مع احلفاظ على اأمن
احلكومة اأكرث كفاءة وفعالية من
و�سرية املعلومات والبيانات.
خالل ا�ستخدام التكنولوجيا يف
دورته التا�سعة  ،بينما مت يف فعاليات
تشريعات جديدة
“الطريق اإىل قمة الويب” (�Run
 )way to Web Summitمت تتمتع مملكة البحرين ،اإىل جانب
الكلفة والتناف�سية و�سهولة الو�سول
ت�سليط ال�سوء على ع�سر �سركات
اإىل باقي منطقة ال�سرق الأو�سط
نا�سئة من منطقة ال�سرق الأو�سط
و�سمال اأفريقيا وذلك اأمام جمموعة ومتانة البنية التحتية التجارية ،
بخربة كبرية يف فهم احتياجات
من اخلرباء.
ال�سركات الأجنبية وال�ستجابة
كما جرى الإعالن عن عدد من
لها ،وتعترب البحرين ال�ستثمار
املبادرات خالل فعاليات اأ�سبوع
ً
ً
الأجنبي عن�سرا اأ�سا�سيا يف الروؤية
البحرين للتكنولوجيا ومن بينها
مبادرة جديدة من “متكني” لتغطية القت�سادية  2030كخطة طويلة
تكلفة خدمات احلو�سبة ال�سحابية
املدى لتح�سني القدرة التناف�سية
االقتصاد الرقمي
ومن املرجح اأن يلعب التحول
الرقمي دور ًا حيوي ًا يف اقت�ساديات
مع ظهور وانت�سار �سناعات
دول املنطقة م�ستقب ًال ،من خالل
تعتمد على التكنولوجيا موؤخر ًا
خلق املزيد من الفر�س عرب متكني
�سهدت البحرين حتو ًل جديد ًا
ريادة الأعمال والبتكار لإحداث
خالل العام ،وذلك بنمو البيئة
التغيري يف القطاعات احلالية اإىل
الداعمة للتكنولوجيا املالية يف
اململكة ،متمثلة يف خليج البحرين جانب خلق قطاعات جديدة.
وجذبت البحرين كبار امل�سئولني يف
للتكنولوجيا املالية “ فنتك”
القطاعني العام واخلا�س ،وممثلي
وتاأ�سي�س �سندوق ال�سناديق
“الواحة” بقيمة  100مليون دولر ال�سركات النا�سئة يف فعاليات
اأمريكي مل�ساعدة ومتويل ال�سركات اأ�سبوع البحرين للتكنولوجيا الذي
النا�سئة يف منطقة ال�سرق الأو�سط ،مت تنظيمه من قبل جمل�س التنمية
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البحرين قصة
تستحق أن تروي

ً
ً
جذابا للتنمية االقتصاد وبيئة داعمة للتكنولوجيا المالية
مركزا
في ظل جهودها الحثيثة لتصبح
وقطاع ريادة األعمال ،اختتمت البحرين الشهر الماضي فعاليات أسبوع البحرين للتكنولوجيا
 2018كما أعلنت عن حزمة تشريعات جديدة تمثل خطوة إيجابية كبيرة وفاعلة تهدف الى دعم
واستقطاب االستثمارات.
خاص - entrepreneralarabeya
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شهدت مملكة
البحرين خالل ال�سنوات القليلة
املا�سية تطورات ايجابية كبرية
واتخذت خطوات رائدة و�سباقة
لتاأ�سي�س بنية حتتية وبيئة منا�سبة
متثل ركيزة اأ�سا�سية يف قطاع
الأعمال ب�سكل عام وقطاع
القت�ساد الرقمي خا�سة ،يعزز
ذلك ت�سافر جهود التعاون املثمر
بني كافة الهيئات واملوؤ�س�سات
املختلفة حتت رعاية مميزة من
جمل�س التنمية القت�سادية.

بكيزة عبد الرحمن

لت�سليط ال�سوء على دعائم
القت�ساد يف اململكة وحتديد
الفر�س ال�ستثمارية لتنميتها.
ويركز جمل�س التنمية القت�سادية
على عدد من القطاعات التي
ت�ستفيد من املزايا التناف�سية
للمملكة وتوفر فر�س ًا ا�ستثمارية
مهمة وهي قطاعات اخلدمات
املالية ،وال�سناعة التحويلية،
وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت،
واخلدمات اللوج�ستية وخدمات
النقل ،وال�سياحة.
ويف هذا ال�سدد �سرحت بكيزة
عبد الرحمن مدير تطوير العمال
يف جمل�س التنمية القت�سادية
ومديرة “�ستارت اب بحرين”
ملجلة “ Entrepreneuer
العربية”« :نعمل يف جمل�س التنمية
القت�سادية علي دعم بيئة ال�ستثمار
وال�سركات النا�سئة لتحقيق روؤية
البحرين لتكون مركز ا�ستقطاب
ومنو ال�سركات النا�سئة والنطالق
منها للتو�سع يف منطقة اخلليج
وال�سرق الأو�سط ،ونعمل يف”�ستارت
اأب بحرين” على اجلمع بني رجال
الأعمال وال�سركات وامل�ستثمرين
واحلا�سنات واملوؤ�س�سات التعليمية
واحلكومية بهدف تعزيز ثقافة
ال�سركات النا�سئة يف البحرين».
صندوق العمل “تمكين”

اتخذت مملكة البحرين خطوات
هامة من اأجل اإ�سالح �سوق العمل

عصام حماد

التي تعد �سرورية لتطوير الرثوة
الب�سرية يف البالد وجعل توظيف
املواطنني اأكرث جاذبية وكذلك
العمل على حت�سني اأداء املوؤ�س�سات
واملن�ساآت ،ويعترب �سندوق العمل
“متكني” واحد ًا من اأبرز الهيئات
البحرينية وهو جهة �سبه حكومية
تقوم بو�سع و�سياغة اخلطط
ال�سرتاتيجية وخطط العمل و دعم
القطاع اخلا�س ليكون املحرك
الأ�سا�سي يف تنمية القت�ساد
الوطني ،وت�ستثمر متكني يف حتمل
جزء من تكاليف وجودة القدرة
التناف�سية للبحرينيني وكذلك دعم
القطاع اخلا�س بتوفري احل�سول
على راأ�س املال الالزم للحد من
الأعباء املالية الق�سرية الأجل و
حت�سني معدلت الإنتاجية.
وقال ع�سام حماد املدير
التنفيذي لإدارة دعم العمالء
يف موؤ�س�سة متكني« :تاأ�س�ست
متكني يف  2006ل�سالح �سوق
العمل ويهتم امل�سروع بدعم
املوؤ�س�سات التجارية امل�سجلة يف
البحرين ودعم موظفي القطاع
اخلا�س ،ويتم ذلك با�ستغالل
ر�سوم العمل التي تقوم بجمعها
هيئة تنظيم �سوق العمل ومتثل
 80٪من حمفظتنا ،وتقوم متكني
با�ستثمارها يف حت�سني قدرات
املواطنني البحرينيني لي�سبحوا
الختيار الأمثل للتوظيف وتطوير
ودعم املوؤ�س�سات».

أريج الشكر

بنك البحرين للتنمية يدعم
قطاع ريادة األعمال

بنك البحرين للتنمية بنك
متخ�س�س يف متويل وتنمية
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف
مملكة البحرين .وي�سطلع البنك
بتعزيز وت�سجيع ثقافة ريادة الأعمال
يف خمتلف القطاعات والأن�سطة
القت�سادية ،وذلك من خالل تنفيذ
ا�سرتاتيجية �ساملة تتما�سى مع
روؤية  2030وحتقق ر�سالة البنك
جتاه امل�ساهمة يف عملية التنمية
القت�سادية للمملكة ل �سيما يف ظل
الدور املتنامي للموؤ�س�سات ال�سغرية
واملتو�سطة يف هذا املجال.
ويهدف البنك ايل ن�سر وحتفيز
ريادة الأعمال والبتكار يف مملكة
البحرين من خالل ت�سجيع املوارد
الب�سرية املتخ�س�سة واملوؤ�س�سات
واملراأة وال�سباب على تاأ�سي�س وتنمية
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

عرب تقدمي خدمات التمويل
وال�ست�سارات بالتعاون مع كل من
جمل�س التنمية القت�سادية و�سندوق
العمل متكني.
وتقول اأريج ال�سكر نائب رئي�س
اأول اخلدمات التنموية يف بنك
البحرين للتنمية ملجلة“ �Entre
 preneurالعربية” « :ن�سعى
يف بنك التنمية لدعم املوؤ�س�سات
ال�سغرية واملتو�سطة والراغبني
بال�ستثمار فيها ،ونقدم عدة برامج
دعم للم�ساريع النا�سئة واملبتكرة
منها برنامج رواد الذي بداأ منذ
� 6سنوات ويت�سمن ار�ساد وتوجيه
لرواد العمال اإ�سافة للتمويل،
وحاليا مت اإن�ساء “الواحة” �سندوق
ال�سناديق الذي يهدف لتمويل من
لديهم خربة يف ال�ستثمار بامل�ساريع
النا�سئة يف جمال التكنولوجيا التي
نعمل على توفري البيئة املنا�سبة لها
يف البحرين».
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لالقت�ساد ،وخلق فر�س عمل
وحت�سني م�ستوي معي�سة الفرد
لتجعل من ال�سرق الأو�سط مركز ًا
اأكرث جاذبية لالأعمال التجارية.
ويف ظل هذه الروؤية قدمت موؤخراً
حزمة قوانني تخدم قطاع الأعمال
وامل�ستثمرين حيث تتعلق هذه
بعدد من
القوانني امل�ستحدثة ٍ
القطاعات املهمة �سيكون لها تاأثري
اإيجابي على اقت�ساد اململكة والبيئة
الداعمة لل�سركات النا�سئة ،وت�ساعد
هذه القوانني على تعزيز البيئة
احلا�سنة للقطاعات القائمة وكذلك
�ستتيح فر�س جديدة للم�ستثمرين،
وتخدم م�ساعي البحرين يف
املحافظة على النمو القت�سادي
وموا�سلة البتكار ،وهو الأمر
الذي يرفع من ت�سنيف مملكة
البحرين لدى املوؤ�س�سات املالية
والقت�سادية الدولية ،ويحافظ
على مكانتها كوجهة للم�ستثمرين
من �ستى بقاع العامل.
وتاأتي هذه القوانني �سمن م�سا ًع
تطويرية و�ساملة تهدف لتعزيز
وترية خلق الفر�س اجلديدة

نقطة فاعلة على طريق التحول من
بنك البحرين للتنمية بنك متخصص في تمويل
اقت�ساد نفطي اىل اقت�ساد رقمي
وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
معريف ،اأما القانون الرابع ،وهو
مملكة البحرين .ويضطلع البنك بتعزيز وتشجيع
قانون التاأمني ال�سحي فاإنه �سيعمل
ثقافة ريادة األعمال في مختلف القطاعات
على تر�سيخ نظام �سحي متكامل
للبحرين ،حيث �سيعتمد على نظام
واألنشطة االقتصادية
متويل م�ستدام يدعم وي�ستقطب
واملمار�سات املناه�سة للمناف�سة ،وهو ال�ستثمار يف كل من قطاعي الرعاية
للم�ستثمرين ال�ساعني للو�سول
ال�سحية والتاأمني.
ما ي�سهل على ال�سركات اجلديدة،
اإىل القت�ساد اخلليجي الذي
وخا�سة النا�سئة ،الدخول اإىل
يبلغ حجمه حوايل  1.5تريليون
الأ�سواق القائمة والتناف�س مع
دولر ،لي�سيف ذلك اإىل ما حققته
مجلس التنمية
الت�سريعات التي مت تطويرها خالل
لعبي الأ�سواق املهيمنني مبا ي�سمن االقتصادية
ال�سنوات الأخرية يف حتقيق منو قوي م�سالح جميع ال�سركات.
حقق جمل�س التنمية القت�سادية
يف ال�ستثمارات املبا�سرة ،وتت�سمن اأما قانون اإعادة التنظيم والإفال�س رقم ًا قيا�سي ًا من خالل ا�ستقطاب
فاإنه ي�ساهم يف تعزيز الثقة يف
القوانني ت�سجيع وحماية املناف�سة
 810مليون دولر يف الت�سعة
ً
ال�سوق مما يعود اأثره اإيجابا على
واإعادة التنظيم والإفال�س وقانون
اأ�سهر الأوىل من عام 2018
ً
حماية البيانات ال�سخ�سية وقانون
ال�ستقرار القت�سادي واحلد دون متجاوزا ال�ستثمارات امل�ستقطبة
التاأمني ال�سحي ،وتعك�س هذه
ت�سفية ال�سركات التي تتعر�س اإىل يف جممل عام  2017والبالغة
القوانني اجلهود التي بذلتها حكومة �سعوبات مالية من خالل ت�سجيع
 733مليون دولر.
اإعادة هيكلتها.
البحرين بالتعاون مع ال�سركاء يف
ويحر�س املجل�س امل�سئول عن دعم
وبالن�سبة لقانون حماية البيانات
القطاع اخلا�س.
املبادرات التي من �ساأنها تعزيز
ال�سخ�سية تقدم البحرين قانون ًا
ويهدف قانون ت�سجيع وحماية
بيئة ال�ستثمار ،على جعل البحرين
املناف�سة اإىل دعم البتكار ومتهيد
حلماية البيانات على امل�ستوى الوطني ،بيئة ا�ستثمار جاذبة ،من خالل
ً
ال�سبل اإىل زيادة الإنتاجية والفاعلية وهو ما يدعم التطورات التي �سهدتها العمل جنبا اإىل جنب مع احلكومة
اململكة يف القت�ساد الرقمي ،ويعد
من خالل منع ت�سكيل الحتكارات
والقطاع اخلا�س وامل�ستثمرين
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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

VZAE

8923

T&Cs apply
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للنظام املتبع بالكامل عن طريق
ا�ستخدام ال�سحابة مما ي�سهل
الو�سول اليه عن طريق اأي جهاز
لأخذ التذاكر.
قام بتاأ�سي�س هذا النظام رائد
العمال البحريني احلارث
العطاوي وزمان عبد احلميد زمان
الرئي�س التنفيذي ل�سركة“Level
”Zوموؤ�س�س �سكيب لينو ،حاليا
ي�ستخدم النظام � 1500سركة
متواجدة يف اأكرث من  196دولة
حول العامل وتغطي القطاعني
اخلا�س واحلكومي.

س سكيب الينو

سواب SWAP

اأ�س�س تطبيق �سواب رائد العمال
الكويتي عبد الوهاب الزنكوي وهو
تطبيق نا�سئ متخ�س�س يف اإيجاد

بيئة دعم وانطالق

تعد البحرين وجهة لكل رائد
اأعمال لديه فكرة يرغب يف
طرحها وتاأ�سي�س �سركته
النا�سئة لتوفريها البيئة
املنا�سبة والداعمة لقطاع
العمال وقطاع التكنولوجيا،
لي�س فقط للبحرينيني ولكن
لرواد اعمال من خمتلف
دول العامل ونذكر من الأفكار
التي حتولت ايل حقيقة يف
البحرين نظام �سكيب لينو
« »SkipLinoوتطبيق
�سواب «.»SWAP

سكيب الينو
SkipLino

نظام متعدد اللغات تاأ�س�س
يف  2015لإدارة احل�سود
والطوابري ،حيث ي�سمح
لل�سركات بالتعامل مع قوائم
انتظار العمالء ب�سكل ذكي
و�سريع ومراقبة البيانات املتعلقة
بال�سفوف يف الوقت الفعلي
وجمع تعليقات العمالء وتقييم
هذه البيانات لت�سريع وحت�سني
اأداء اخلدمات ،ويختلف �سكيب
لينو عن غريه من تطبيقات
اإدارة قوائم النتظار بتغيريه
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حلول الدفع اللكرتوين ويندرج
حتت جمال «الفنتك» التكنولوجيا
املالية ،وي�سهل التطبيق تق�سيم ثمن
الفواتري بني الأ�سدقاء وحتويل
وا�ستقبال الأموال يف اأي وقت ،وقد
بداأ يف الكويت ولكن مت تطويره
وحت�سني خدماته يف البحرين بعد
ح�سور املوؤ�س�س اأ�سبوع ال�سركات
النا�سئة وتاأثره بالـ“ �Ecosys
 ”temوالدعم واخلدمات التي
تقدمها اجلهات احلكومية والتي مل
يجدها يف اأي دولة باخلليج.
فقرر الزنكوي العمل على اإعادة
اطالق تطبيق �سواب بالتعاون
مع م�سرعة العمال  C5وخليج
البحرين للتكنولوجيا املالية
لي�سبح التطبيق بروؤيته اجلديدة
يف الكويت والبحرين.

تحوال لجهة دعم التكنولوجيا
شهدت البحرين
ً
المالية في المملكة ،متمثلة في خليج البحرين
للتكنولوجيا المالية “ فنتك” وتأسيس صندوق
الصناديق “الواحة” بقيمة  100مليون دوالر
أميركي لمساعدة وتمويل الشركات الناشئة
فريق سواب

تلعبالبحرين دور ًا
ريادي ًا يف تبني وتعميم التكنولوجيا
املالية يف املنطقة ،وعند احلديث
عن قطاع التكنولوجيا املالية
فالبحرين �سباقة يف هذا املجال،
ولها دور ريادي على م�ستوى
م�سرف البحرين املركزي فهو
امل�سرف الوحيد بال�سرق الأو�سط
الذي لديه ت�سريعات خا�سة
بالتكنولوجيا املالية ،هذا ما اأكده
لنا خالد �سعد الرئي�س التنفيذي
خلليج البحرين للتكنولوجيا املالية “
فنتك” وع�سو جمل�س اإدارة “ميدل
اي�ست فنتك ا�سو�سي�سن”-ال�سبكة
الإقليمية للتكنولوجيا املالية ،وقال
�سعد يف حديثه مع جملة رواد
العمال العربية على هام�س موؤمتر
اأمازون ويب �سريفي�سز (”)AWS
اإن البحرين متلك بيئة جتريبية
حا�سنة للتكنولوجيا املالية وقد
�ساعد هذا على ا�ستقطاب كثري ًا
من رواد الأعمال الذين جاوؤوا
حتى من �سان فران�سي�سكو لختبار
من�ساتهم فيها اإ�سافة لرواد
اعمال حمليني واقليميني واأخرين
من اأوروبا واآ�سيا ،وموؤخر ًا دخلت
�سركة امازون وفعاليتها AWS
التي تقام لل�سنة الثانية على
التوايل يف البحرين والتي اأعطت
املزيد من التميز للبحرين كوجهة
ممتازة لريادة الأعمال.
وي�ساند قطاع ريادة العمال يف
البحرين وجود من�سات تكنولوجية
غري م�سبوقة ،وهناك جهات عدة
تلعب دور ًا حموري ًا يف م�ساندة
قطاع ريادة الأعمال اأولها جمل�س
التنمية القت�سادية ،وهو لعب
مهم جد ًا يف خلق بيئة منا�سبة
لريادة الأعمال وقام بجهود
مكثفة اأكرث يف هذا املجال ،خا�سة
بعد هبوط اأ�سعار البرتول يف
املنطقة ،حيث اأ�سبح من املهم
خلق هذه البيئة املحفزة لجتذاب

روؤو�س الأموال واأن�سطة الأعمال
اجلديدة .توجهنا بالعديد من
الأ�سئلة لل�سيد خالد �سعد حول
دور البحرين يف متكني بيئة
التكنولوجيا املالية وعامل ريادة
الأعمال ،وكانت الأ�سئلة التالية:
مفهوم ريادة االعمال جديد

إلى حد ما ،خاصة لجهة التقاليد

والتجربة في منطقتنا العربية،

ماهي الجهات التي تساهم في

دعم ريادة االعمال في البحرين؟

يعترب جمل�س التنمية القت�سادية
املحرك الأ�سا�سي يف هذا القطاع
�سواء من ناحية الت�سريعات اأو خلق
هذه البيئة اليكولوجية ولعب دور ًا
رئي�سي ًا يف خلق عدة م�ساريع من
�سمنها م�سروع �ستارت اب بحرين
وهو املن�سة الرئي�سية لريادة ورواد
العمال يف البحرين ،واأي�س ًا هو
ال�سريك املوؤ�س�س يف خليج البحرين
للتكنولوجيااملالية.
بالإ�سافة للمجل�س يوجد اي�ساً
بنك البحرين للتنمية وهو �سريك
مهم يف هذه البيئة كما يوجد
اي�س ًا �سندوق العمل “متكني” وهو
يدعم ال�سركات النا�سئة واملتو�سطة

والكبرية وبغ�س النظر عن املالك
بحريني اأو م�ستثمر اأجنبي ،كذلك
وزارة التجارة وال�سناعة وال�سياحة
التي �سهلت عمليات تاأ�سي�س وت�سجيل
ال�سركات يف البحرين مما يعمل
علي ا�ستقطاب مزيد ًا من رجال
العمال ول نن�سى الدور الكبري
واملهم مل�سرف البحرين املركزي
الذي خلق البيئة التجريبية املنا�سبة
التي ت�ستقطب رواد العمال من كل
انحاء العامل.

ينظموا البيئة ال�ستثمارية يف
البحرين واملنطقة وكيفية اإعطاء
الفر�س لرواد العمال حتي يلتقوا
بامل�ستثمرين ،وكانت مبادرة من
جمل�س التنمية القت�سادية واتبناها
بنك البحرين للتنمية وهي خلق
�سندوق الواحة �سندوق ال�سناديق
املعني با�ستثمار  100مليون يف
�سناديق فينت�سر كابيتال �سواء كانت
اقليمية او عاملية.
ماهي المبادرات والخدمات

بيئة داعمة لريادة األعمال

التي تقدمها “تمكين” لريادة

هل هناك بيئة داعمة لريادة

تقوم مبادرة متكني بدعم
احلا�سنات وامل�سرعات ويف هذا
املجال قامت بدعم  3م�سرعات
هم فالت  6لبز من م�سر وهي
معروفة اإقليمية ،ون�ست وهي م�سرعة
اعمال من هوجن كوجن منطلقة
ايل التكنولوجيا املالية ،وبرينك
املتخ�س�سة بانرتنت الأ�سياء،
وتدعم متكني ال�سركات بدعم
اأجور موظفيها و�سراء معدات وهي
م�ساعدات تقدم للبحرينني وغريهم
كذلك تدعم ال�سركات ( اأي �سركة
لديها �سجل جتاري قائم بالبحرين

االعمال – هل هناك برامج

وخطط طويلة االجل؟

يف الآونة الأخرية يوجد يف البحرين
عدة برامج �ساعدت علي تنمية
جمال الريادة ففي البداية برنامج
�ستارت اب بحرين براند ،ثم
برنامج “رواد” التابع لبنك البحرين
للتنمية واملعني مب�ساعدة رواد
العمال �سواء كانوا من البحرين او
من خارجها ولديهم برامج توعية
للم�ستثمرين وبرامج ار�سادية لدعم
رواد العمال ويف نف�س الوقت

االعمال؟
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الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية
خالد سعد :

البحرين منصة
للتكنولوجيا المالية
وحاضنة لريادة
األعمال
المنامة – أسماء األمين
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بغ�س النظر عن جن�سية مالكها) يف
الت�سويق والرتويج عند امل�ساركة يف
فعاليات داخل البحرين او خارجها
وعلي مدى الع�سر �سنوات ال�سابقة
دعمت متكني ال�سركات مببلغ يقدر
بـ  1.4مليار دينار بحريني وهو
مبلغ �سخم ،ولديها اأي�س ًا برامج
كثرية وتدعم فعاليات ريادة العمال
والعام القادم ت�ستقبل البحرين
منتدى ريادة الأعمال العاملي ومتكني
هي الراعي الرئي�سي لهذا املوؤمتر.

مجلس التنمية االقتصادية هو المحرك األساسي
لريادة االعمال سواء من ناحية التشريعات أو خلق
ً
ً
رئيسيا في خلق
دورا
هذه البيئة االيكولوجية ولعب

عدة مشاريع من ضمنها مشروع ستارت اب بحرين وهو
الماركة الرئيسية لريادة ورواد االعمال في البحرين

من أهم المبادرات خليج البحرين
للتكنولوجيا المالية ..حدثنا أكثر

عنه ولخدمات التي يقدمها.

يعد خليج البحرين للتكنولوجيا
املالية “ فنتك” جزء من ميدل
اي�ست فنتك �سو�سيي�سن وهي �سبكة
اإقليمية للتكنولوجيا املالية ،وهو
مبادرة �سراكة بني القطاع اخلا�س
والقطاع العام مع جمل�س قطاع
التنمية اأي�س ًا ،وهو من�سة م�ستقلة
فريدة من نوعها فيها موقع اأ�سا�سي
يعترب اكرب مقر ل�سركة تكنولوجيا
مالية يف املنطقة ولهذه املن�سة
بيئة ايكولوجية مبنية فوق املن�سة،
وبالن�سبة للبحرين يوجد توجه
ا�سرتاتيجي قبل عدة اعوام لتطوير
البيئة اليكولوجية للتكنولوجيا
املالية ،وجزء رئي�سي من هذه
اخلطة كان تطوير الت�سريعات
وتنمية القطاع نف�سه وبناء عالقات
مع دول خمتلفة يف املنطقة وخارجها،
فكانت اأف�سل طريقة لإن�ساء هذه
املن�سة هوالدعم عن طريق القطاع
احلكومي �سواء من جمل�س التنمية
القت�ساديةوم�سرفالبحرين
واحلكومة اللكرتونية األخ ،..ويف
نف�س الوقت احل�سول على دعم
القطاع اخلا�س متمثل يف البنوك
و�سركات التاأمني والتكنولوجيا
وال�سركات العائلية فاملرحلة القادمة
هي مرحلة تكاتف وتعاون لتطوير
هذه البيئة اليكولوجية.

شركاء وخبرات متكاملة

يقول �سعد ”:يوجد حاليا اأكرث
من � 50سريك يف خليج البحرين
للتكنولوجيا املالية من �سمنهم
�سركات حملية واإقليمية وعاملية
نذكر منها علي �سبيل املثال ل
احل�سر :م�سرف البحرين
الإ�سالمي ،جمموعة الربكة
امل�سرفية ،بنك ثمار، AFS ،
ال�سالم ،وجمموعة بن هندي
البحرينية ،بيت التمويل الكويتي،
بنك البحرين الوطني ،بي بي كيه،
بي ام ايه باريبا�س ،ميكرو�سوفت،
زيرو � 1سيمرتيك وغريها من
ال�سركات الكبرية ،وبالطبع بدعم
من م�سرف البحرين املركزي
والداعم الرئي�سي جمل�س التنمية
القت�سادية”.
وي�سيف” بالطبع يوجد عدة برامج
يف خليج البحرين “فنتك” فهو
لي�س فقط مقر ت�ستقر فيه ال�سركات
وتختلط فيما بينها برغم تركيزنا
على ذلك خللق ملتقى لرواد
العمال يف جمال التكنولوجيا
املالية مع �سركات يف البحرين
او خارجها حتى مع الهيئات
احلكومية كالبنك املركزي،
فنحن نركز اأي�س ًا على كيفية
العمل مع �سركاء والعمل على فهم
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احتياجاتهم وم�ساعدتهم على
مواكبة التطورات ومن ثم النهو�س
بالبيئة اليكولوجية بالبحرين.
كما اطلقنا موؤخر ًا تقرير هو اكرب
تقرير �سنوي يف التكنولوجيا املالية
مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سوف
نطلق تقارير اأخرى قريب ًا ،كما
نعمل علي عدة فعاليات منها فعالية
خمت�سة بالبلوكت�سني يف  22من
نوفمرب ،وتوجد علي اجندتنا للعام
القادم موؤمترات متعلقة بتكنولوجيا
التاأمني “الن�سورتك” والتكنولوجيا
الرقابية ،ولدينا برنامج مهم ولكننا
يف بداية امل�سوار امل�سمى بربنامج
“ فنتك تالنت “ والهدف من ورائه
تاأهيل وتدريب عدد من البحرينيني
حديثي التخرج يف جمال الفنتك
بال�سراكة مع جامعة جورج �سان
المريكية والهدف اطالقها من
البحرين عامليا وخلق فر�س عمل
لوظائف امل�ستقبل تتعلق بالبتكار
والتكنولوجيا املالية وهو هدف
وطني و�سيتم اطالقه عما قريب،
كما نلعب دور ًا رئي�سي ًا ل�ستقطاب
�سركات التكنولوجيا املالية من
اخلارج لتاأ�س�س لها مقر ًا بالبحرين
خلدمة �سوق البحرين وال�سوق
الإقليمي ويف امل�ستقبل العامل وهذا
هو هدفنا الرئي�سي”.

تكنولوجيا البلوكتشين فرضت

نفسها عالميا ،فهل أصبحت
ضرورة لدخول المنطقة

العربية ؟ وما هي المخاوف

التي قد تثيرها؟

اأتوقع ان هذه التكنولوجيا �ستغري
العامل وامل�سهد يف ال�سركات
احلكومية والهيئات املالية والقطاع
اخلا�س ،ولكن لزال يف هذه
الفرتة يوجد خلط لدي اجلميع
بني البلوكت�سني والعمالت الرقمية
“البتكوين” واجلدير بالذكر
ان العمالت الرقمية مبنية علي
تكنولوجيا البلوكت�سني ولكن من
ناحية ال�سفافية وال�سرعة والكلفة
والأمان فتكنولوجيا البلوكت�سني
هي الأف�سل للمعامالت احلكومية
واملالية ،فعند حتويل الأموال
مثال من بلد لأخرى فان الطرق
التقليدية اأكرث تكلفة بينما
بالبلوكت�سني فهي يف نف�س اللحظة
وتكلفتها اقل من  1٪من التكلفة،
واتوقع بالفرتة القادمة دول
اخلليج �ستتبنى تقنية البلوكت�سني
وبالن�سبة يل فاأنني متفاءل بان
تغري منط العمل �سواء احلكومي
او القطاع اخلا�س اأو على امل�ستوي
ال�سخ�سي ورمبا جند هوية
الأ�سخا�س علي هذه التقنية اي�س ًا
يف امل�ستقبل القريب.
بالطبع يتخوف النا�س من تقنية
البلوكت�سني فهي جديدة فكل
تكنولوجيا اأ�سافة لفائدتها
لها اثارها اجلانبية ولكن وفق ًا
للدرا�سات والتطبيقات فالنقاط
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خليج البحرين للتكنولوجيا المالية يمثل منصة
لدعم للشركات غير البحرينية ويقدم لها
المساعدة لتكون جزء من البيئة االيكولوجية من
أول يوم النطالقتها ،ويساعدهم لفتح األبواب
من الناحية التمويلية وتأمين الشراكة مع مجلس
التنمية بدون أي تكلفة

اليجابية للبلوكت�سني اأكرث من
�سلبياتها واتوقع يف زمن يت�سارع
فيه وترية التطوير مع ارتفاع
التكاليف عموم ًا عاملي ًا �ست�سبح
البلوكت�سني هي اخليار الأول خالل
فرتة اخلم�س �سنوات القادمة يف
املنطقة وخارجها.
دعم لغير البحرينيين
ما هو الدعم الذي تقدموه لغير
البحرينيين؟ وعلى أي أساس

يتم تقييم الشركات المستحقة

للدعم؟

يتمثل الدعم خا�ستنا لل�سركات
التي حتتاج يف الأ�سا�س لإن�ساء مقر
لها يف البحرين ،فباإمكانهم اتخاذ
خليج البحرين للتكنولوجيا املالية
موقع لها ونقدم لهم امل�ساعدة
ليكونوا جزء من البيئة اليكولوجية
من اأول يوم ،ونتفهم ما يقدمونه وما
يحتاجونه لدخول ال�سوق فن�ساعدهم
لفتح الأبواب وثانيا مع ال�سراكة
مع جمل�س التنمية ن�ساعدهم على
تاأ�سي�س �سركاتهم يف البحرين وعادة
هذا يتم تقدميه بدون اأي تكلفة
عدا تكلفة ت�سجيل ال�سركة بالوزارة،
ونوفر لهم من�سة للرتويج لأنف�سهم
يف البحرين وخارجها وحاليا لدينا
ما يقارب � 30سركة يف فنتك.
كما �سنوفر فر�سة لل�سركات

املوجودة ان تتوا�سل مع من�سة
عاملية ثانية من خالل املن�سة
التي ن�سعى لأن�سائها بالوليات
املتحدة المريكية والتي �ستفتتح
العام القادم ،كما لدينا مكتب
يف �سنغافورة لن�ساعد ال�سركات
للتعرف على اأ�سواق جديدة خارج
املنطقة �سواء يف اأ�سيا او يف اأمريكا
ال�سمالية وعن طريق �سركاءنا
يف الهيئات الرقابية او ال�سركات
الكبرية ن�ستطيع م�ساعدة ال�سركات
للتو�سع يف اأ�سواق اأخرى اأي�س ًا ويوجد
احتمال يف ال�ستثمار فيها مل�ساعدتها
على التو�سع ورمبا نقدم دعم مايل
اأي�س ًا يف امل�ستقبل.
بالن�سبة للدعم يتم تقدميه
لل�سركات التي تقدم خدمات يف
جمال التكنولوجيا املالية وهذه
اأهم العنا�سر يف معايري اختيارنا
لل�سركة امل�ستحقة للدعم ،ثاني ًا
نتعامل مع ال�سركات التي تغطي كل
قطاعات التكنولوجيا البلوكت�سني،
داتا انليتك�س ،العمالت الرقمية
 ،تكنولوجيا التاأمني ،تكنولوجيا
الذكاء ال�سناعي وغريها ،ويوجد
برنامج لت�سريع العمال لدعم
�سركات معينة لديها تكنولوجيا
وعمالء يف بلدان اأخرى ترغب
بالتو�سع وت�ستطيع عمل اإ�سافة
بال�سوق البحريني وعادة يتم
الختيار بدقة يف هذا الربنامج
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وحاليا نعمل مع �سركة اإقليمية
واأخرى ا�سيوية يف الذكاء ال�سناعي
وكذلك �سركة اأمريكية ،وجميعها
�سركات موجودة يف مكاتب خمتلفة
باخلارج ون�ساندها يف التو�سع
بال�سوق البحرينية اأو الإقليمية دون
ان يكون لها مقر بخليج البحرين
والدعم يكون على عدة مراحل
وكذلك بالرتويج لها لوج�ستي ًا.
في دول مثل السعودية

واالمارات هناك جهات وهيئات
حكومية وخاصة متخصصة في

دعم ريادة االعمال ،كيف تقارن
بينها وبين ماهو موجود في

البحرين؟ والي أي مدي نجحت
البحرين في النهوض بريادة

االعمال؟

ال�سوقالماراتيةوال�سعودية اأكرب
منال�سوق البحريني ،وتتميزال�سوق
الماراتية بكرثة رواد الأعمال
واغلبهم يتواجدون يف املناطق احلرة
ل�سهولة الدخول ايل ال�سوق ولكن
ر�سمي ًا ال�سركات ل تعترب جزء ًا من
دولة المارات ولكن مع ذلك يوجد
بيئةايكولوجية قوية و�سريحة كبرية
من امل�ستثمرين املولودين يف المارات
كما ان الرتويج قوي جد ًا ،فهي وجهة
ا�ستقطاب قوية لرواد العمال يف
املنطقة وا�ستطاعت يف اأبو ظبي عن
طريق ابوظبي جلوبال ماركت�س خلق

بيئةل�ستقطابروادالتكنولوجيا
املالية كذلك مركز دبي املايل كما ان
لديهمم�سرعاتمهمة.
وهي اأكرث تطور ًا من ال�سعودية
بالرغم من كون ال�سوق ال�سعودي هو
الأكرب يف ال�سرق الأو�سط وهناك
اي�س ًا كثريا من رواد العمال وت�سعى
اململكة لو�سع ت�سريعات مالئمة
ل�ستقطاب ودعم رواد العمال ويف
نف�س الوقت ت�ساعدها على حتقيق
روؤيتها  2030بالن�سة للتحول
القت�سادي،
وحتاول خلق بيئة ايكولوجية
مالئمة .اما ال�سوق البحرينية فهي
تتميز بكونها على م�ستوى واحد
ل يوجد فيها مناطق حرة ورواد
العمال يتواجدون فيها ك�سركة
حملية ومعرتف بها يف اخلليج،
كما تتميز باأن كل اجلهات الداعمة
لالعمال تتواجد يف مكان واحد،
مما ي�سهل على رائد العمال
النخراط يف �سوق العمل كما ان
ال�سوق مالئمة لتجريب اأفكار
جديدة واختبارها بطريقة اأ�سهل
وتكلفة اأقل من المارات ،لقد
بداآت البحرين موؤخر ًا يف الرتويج
لنف�سها فدائم ًا نقول البحرين
لديها ق�سة ممتازة ولكنها غري
معلنة ،وقد جنحت يف هذه الفرتة
يف ا�ستقطاب جمموعة كبرية من
رواد العمال.

� 500سركة نا�سئة ،وم�ستثمرون
ا�سرتاتيجيون اآخرون رفيعو امل�ستوى.
ويف هذا ال�سياق ،يقول �سني �ساين،
ال�سريك االإداري يف �سركة �سروق
لال�ستثمارات ومقرها اأبو ظبي:
“ تقود جولة التمويل االأويل التي
اأطلقتها �سركة �سمارت كراود
واالن�سمام اإىل هذه الرحلة الكربى
مع جمموعة قوية ومتفانية من
املو ّؤ�س�سني ،وهم� :سدّيق ،وم�سفيق،

أحدثت
وعبد القادر .هذا وقد ا ْ
من�سات التمويل اجلماعي
العقاري ثورة يف الكيفية التي
تنفذ من خاللها اال�ستثمارات
العقارية يف االأ�سواق النا�سجة
مثل الواليات املتحدة واأوروبا ،مما
ُيوؤ ّثر على حياة املاليني من النا�س
ومدخراتهم العقارية”.
و ُي�سيف ال�سريك االإداري يف �سركة
�سروق لال�ستثمارات“ :تعالج
�سمارت كراود م�سكلتني اأ�سا�سيتني
يف اال�ستثمار العقاري ،وهما:
احلاجة اإىل مبالغ نقدية كبرية
وفرتة امتالك طويلة ن�سبي ًا و�سوق
ال يتّ�سم بال�سيولة ال�سريعة .ومن
خالل متكني العمالء من اال�ستثمار
يف العقارات مببالغ ب�سيطة ت�سل
اإىل  5,000درهم اإماراتي،
ُتقق �سمارت كراود اأحالم النا�س
ُ�سجع
يف اال�ستثمار يف املنازل ،وت ّ
اجلميع على البدء يف االدخار
االآن بد ًال من االنتظار للح�سول
على راأ�س مال �سخم وهو اأمر قد
ي�ستغرق عقود ًا .ونحن واثقون من
اأن املنطقة بحاجة االآن اإىل حل
مبتكر مثل �سمارت كراود ،كما اأننا
على ا�ستعداد الحت�سان هذه املن�سة
بكل تفانٍ ”.
ويقول �سدّيق فريد ،املو ّؤ�س�س
امل�سارك يف �سركة �سمارت كراود:
“نحن يف رحلة منو �سريعة وحما�سية
الإ�سفاء الطابع الدميقراطي على
ملكية العقارات .وي�سعدنا احل�سول
على دعم امل�ستثمرين االإقليميني
والعامليني يف وقت مب ّكر من دورة
منونا ،مما يدل على قدرة فريقنا
على تنفيذ االأفكار الكبرية .و�سوف
ي�سمح لنا هذا التمويل بت�سريع منونا
وموا�سلة اال�ستثمار يف التكنولوجيا
الثورية .كما اأننا فخورون ب�سكل
خا�س باأن تكون �سركة �سروق
لال�ستثمارات م�ستثمر ًا رئي�سياً
لدينا ،حيث اآمنت بنا منذ البداية

ودعمتنا من خالل جولة التمويل”.
هذا وتعمل �سركة �سمارت كراود
حالي ًا مبوجب ترخي�س اختبار
االبتكار من هيئة اخلدمات املالية
يف دبي ،اإال اأنها ت ّ
ُخطط للح�سول
على ترخي�س كامل .حيث ي�سمح
الرتخي�س احلايل فقط ل�سكان
االإمارات العربية املتحدة
باال�ستثمار يف العقارات يف دبي،
يف حني ي�سمح الرتخي�س الكامل
للمواطنني العامليني باال�ستثمار يف
اأجزاء اأخرى من العامل من خالل
من�سة �سمارت كراود التي تتّ�سم
ب�سهولة اال�ستخدام.

ح�سلت �سركة
ويف الواقع فقد
ْ
�سمارت كراود على التمويل البالغ
 600األف دوالر ب�سرعة خيالية.
فبعد ح�سولها على جائزة اأك�سنت�سر
لالبتكار يف معر�س جايتك�س
ح�سلت ال�سركة على
،2017
ْ
مكان يف اجلولة االفتتاحية من
“فينتك هايف” يف مركز دبي املايل
العاملي ،وهو م�س ّرع فينتك الوحيد
يف املنطقة .وبعد ذلك فازتْ ال�سركة
بجائزة مهرجان ال�سارقة لريادة
أ�سبحت جزء ًا من برنامج
االأعمال وا
ْ
احلا�سنة الذي ُيو ّفره مركز ال�سارقة
لريادة االأعمال (�سراع).

ً
حاليا
تعمل شركة سمارت كراود
بموجب ترخيص اختبار االبتكار من هيئة
الخدمات المالية في دبي ،إال أنها
خطط للحصول على ترخيص كامل.
تُ ّ
حيث يسمح الترخيص الحالي فقط
لسكان اإلمارات العربية المتحدة
باالستثمار في العقارات في دبي
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سمارت كراود،
تُ نهي جولة تمويل أولية بمبلغ
 600,000دوالر أمريكي
خاص – رندا العزيز
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تحتفل “�سمارت
كراود” ،من�سة اال�ستثمار اجلماعي
العقاري اجلديدة ،بنجاحها يف
اإكمال جولة التمويل االأولية ،بعد
اأن اجتذبت التمويل الرئي�سي
من– �سركة �سروق لال�ستثمارات
– اإىل جانب دعم من �سركة
اأباك�س تكنولوجيز يف جمالها؛
و�سندوق متويل امل�ساريع النا�سئة
�سرع التمويل االأويل ،وم�سروع
و ُم ِّ

PROJECTS
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ويقول فريد“ :لقد كان العمل
مع �سراع جتربة ُجمزية وجديرة
بالهتمام بالن�سبة لنا كم�سروع
نا�سئ .حيث كانوا داعمني لنا
للغاية ،وبدون توجيههم احلكيم
يف جمال الأعمال ،مل تكن �سمارت
كراود لتُ�سبح موجودة بال�سكل الذي
نراها عليه اليوم”.
ويقول �سريف البدوي ،ال�سريك
يف م�سروع � 500سركة نا�سئة:
“نحن فخورون بالعمل مع �سدّيق
وفريقه املوهوب لبناء �سمارت
كراود .وباعتبارها اأول من�سة متويل
جماعي يف املنطقة مت تطويرها
بالتعاون مع املنظمني ذوي التفكري
امل�ستقبلي يف حكومة دبي من خالل
ترخي�س اختبار البتكار من هيئة
اخلدمات املالية يف دبي ،تُقدّم
�سمارت كراود بدي ًال �سروري ًا
ُيتيح للم�ستثمرين من ال�سركات
الكبرية اأو ال�سغرية ،واملخ�سرمة
اأو النا�سئة ،متويل م�ساريعهم ب�سكل
جماعي ،دون احلاجة اإىل البنوك
واخلو�س يف اإجراءات معقدة .فهي
تعمل على متكني �سريحة جديدة
بالكامل من امل�ستثمرين العقاريني
من خالل ال�سماح لهم با�ستثمار
مبالغ �سغرية وباأعداد كبرية،
مما ُيوؤدّي اإىل متويل امل�ساريع
ب�سكل اأ�سرع وب�سفافية كاملة .ولعل
الأهم من ذلك هو اأن التكنولوجيا
وراء �سمارت كراود ُمت ّكن هوؤلء
امل�ستثمرين من الدخول اإىل �سوق
العقارات مع القليل من املتاعب،
وت�سمح لهم بتوليد عوائد متبقية
وراأ�سمالية ب�سرعة كبرية”.
هذا وقد �سارك الثالثي املبتكر
يف منتدى ال�سحة املالية التابع
ملو ّؤ�س�سة متاليف ،واحتل املركز
الثاين يف التحدي العاملي للبلوك�سني
التابع حلكومة دبي الذكية ،وفاز
يف م�سابقة  Seedstarيف دولة
الإمارات العربية املتحدّة .و�ستُمثل

اجتذبت الشــركة التمويل الرئيســي
من–شــروق لالســتثمارات – إلى جانب
دعم من شــركة أباكس تكنولوجيز
فــي مجالها؛ وصندوق تمويل
سرع التمويل
وم ِّ
المشــاريع الناشــئة ُ
األولي ،ومشــروع  500شــركة ناشئة،
ومســتثمرون استراتيجيون آخرون
رفيعو المستوى
�سركة �سمارت كراود دولة الإمارات
يف منتدى  Seedstarالعاملي يف
اأبريل املقبل يف �سوي�سرا.
و ُي�سيف املو ّؤ�س�س امل�سارك ل�سركة
�سمارت كراود ،عبد القادر في�سل،
قائ ًال“ :نحن مدفوعون بحما�سنا
للنجاح ،حيث حققنا بالفعل اأرباح ًا
واأكملنا عمليتني عقاريتني .كما
اأننا اأي�س ًا واحدة من �سركتني
فقط ح�سلتا على ترخي�س اختبار
البتكار يف هيئة اخلدمات املالية
بدبي – والذي ي�سمح لنا بتطوير
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واختبار املفاهيم املبتكرة من
داخل مركز دبي املايل العاملي،
دون اخل�سوع جلميع املتطلبات
التنظيمية التي تنطبق عادة على
ال�سركات اخلا�سعة للرقابة”.
كما يقول زاك بينيت ،الرئي�س
التنفيذي ل�سركة اأباك�س تكنولوجيز:
“ ُتوؤمن �سركة اأباك�س تكنولوجيز باأن
�سركة �سمارت كراود يف و�سع مثايل
�سمن اقت�ساديات ال�سوق اجلديدة،
املتغرية،
والجتاهات الجتماعية ّ
والتقنيات املتط ّورة .ونحن متح ّم�سون

مل�ساعدة هذا الفريق املثري
لالإعجاب للعمل يف �سوق جديدة
�سخمة وم�ساعدتهم على الزدهار
على م�ستوى العامل”.
هذا وتُو ّفر �سمارت كراود الفر�سة
ل�سراء وبيع الأ�سهم يف العقارات،
مما ُيق ّلل من احلواجز التي حتول
دون قدرة الأ�سر ذات الدخل
املتو�سط–املنخف�س على بناء
اأ�سول مالية وتوليد دخل ا�ستثماري.
وعلى عك�س �سركات ال�ستثمار
العقارية احلالية ،تز ّود �سمارت
كراود امل�ستخدمني باإدارة ن�سطة
لأ�سهمهم ،و�سفافية حول العقارات
التي ي�ستثمرون فيها بالفعل ،وتُو ّفر
تكاليف ا�ستثمارية منخف�سة،
وحد اأدنى متدنٍ جد ًا من مبالغ
ال�ستثمار”.

اجلزئية على العقارات .يتواجد هذا
النهج يف القطاع منذ فرتة طويلة،
اإذ مت اإطالق �سناديق ال�ستثمار
العقاري  -اأو ما ُيعرف ب�سناديق
“ريت “( )REITيف ال�ستينيات.
وهي عبارة عن �سركة متتلك وتدير
ُومت ّول العقارات التي تُد ّر للدخل،
وميكن اأن تتداول اأ�سهمها يف اأ�سواق
البور�سة الرئي�سية متام ًا كالأوراق
املالية الأخرى لتُوفر للم�ستثمرين
ح�سة �سائلة يف العقارات .تعمل
�سناديق “ريت” يف معظم احلالت

عن طريق تاأجري امل�ساحات/
العقارات ونقل دفعات الإيجار
املُح�سلة اإىل م�ستثمريها على �سكل
اأرباح .ويتوجب على هذه ال�سناديق
مبوجب اأحكامها دفع اأغلب �سايف
دخلها ال�سنوي كاأرباح للم�ستثمرين.
تقليدي ًا ،مت ّكن الأفراد من ال�ستثمار
يف ال�سناديق العقارية “ريت”
عرب طريقتني :اإما من خالل
�سراء الأ�سهم مبا�سرة من �سوق
(بور�سة) مفتوح ،اأو عرب ال�سراء
من �سندوق م�سرتك متخ�س�س يف
العقارات .وعلى ال�سعيد املحلي،
اأفاد “الإمارات ريت” اأكرب �سندوق
اإ�ستثماري عقاري يف الإمارات
العربية املتحدة ،عن ارتفاع دخله
الت�سغيلي بن�سبة  23باملائة يف الربع
الأول من عام  .2018واأثبت هذا
النموذج من الأعمال جناحه و ُيعترب
اأداة ا�ستثمارية را�سخة.
لماذا حان الوقت التغيير؟

تُعترب �سناديق ال�ستثمار العقاري
“ريت” طريقة جيدة لال�ستثمار

يف العقارات ،ولك ّنها تتط ّلب كم ًا
هائ ًال من الإدارة ومبالغ كبرية
من املال ل�سراء الأ�سول .كبديل
لذلك ،يتوجب علينا التفكري يف
كيفية متكني اأ�سحاب روؤو�س الأموال
ال�سغرية من امتالك جزء من
العقار ب�سكل مبا�سر .بحيث ميكن
ملجموعة من الأفراد مثلي ومثلك
امتالك اأ�سهم فردية يف العقار،
كامتالك الطوب ،اأو الأعمدة ،اإلخ.
قد يبدو ذلك م�سحك ًا عند التفكري
يف تطبيقه يف الواقع ،اإل اأنّ م�ستوى
التط ّور الفكري والرقمي والقانوين،
الذي و�سلنا اإليه يف اأيامنا هذه،
ُميكننا من اإتاحة بيئة قادرة على
ا�ستيعاب مثل هذه الأفكار ،بحيث ل
يختلف الأمر يف جوهره عن امتالك
اأ�سهم ال�سركات.
إتاحة السوق للجميع

تهدف امللكية اجلزئية يف جمال
العقارات اإىل تاأمني تن ّوع كبري
كالذي تتمتع به اأ�سواق الأ�سهم.
عادة ما تقوم �سناديق “ريت”

ب�سراء العقار بالكامل وهو ما
يعادل �سراء ال�سركة باأكملها يف
�سوق الأ�سهم ،لذلك ينخف�س عدد
امل�ستثمرين املحتملني مبا اأ ّنه يتوجب
عليهم دفع مبالغ كبرية لتحقيق
ال�ستثمار .بينما ،من �ساأن امللكية
اجلزئية التي تُتيح ال�ستثمار مببالغ
اأق ّل اأن تُخف�س من املخاطر املُتع ّلقة
بهذا ال�ستثمار ،مما ي�سمح ملزيد من
الأفراد بامل�سارك وتوزيع ا�ستثماراتهم
عرب اأ�سول ُمتعددة ،وبالتايل تنويع
حمافظهم ال�ستثمارية.
ً
جاريا
ال يزال العمل

تقوم ال�سركات النا�سئة على م�ستوى
العامل بتطوير التقنيات والعمليات
الالزمة جلعل هذا النهج حقيقة.
وتُعترب �سركات مثل اأتالنت Atlant
يف الوليات املتحدة ،بروبرتي�سري
 Propertyshareيف الهند،
�سمارت كراود  Smart crowdيف
الإمارات هي اأمثلة على هذه املوجة
اجلديدة من �سركات التقنية العقارية
ال�ساعية لإتاحة امللكية اجلزئية يف
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هل سيتحول
القطاع العقاري
إلى سوق
ٔاسهم جديد؟

نظرة على مستقبل ملكيات األسهم الجزئية
في القطاع العقاري
خاص  -دانييل هارت ،المدير
التنفيذي لماستركي

ينظر الكثري من النا�س،
اإليه الف�سل يف تطوير مفهوم امللكية يف الأ�سا�س نوع ًا من امللكية اجلزئية
امل�سرتكة للطائرات اخلا�سة.
وخا�سة غري امل�ستثمرين منهم،
لتلك ال�سركة .لن�سرح الأمور بطريقة
اإىل �سوق الأ�سهم على اأ ّنها جمرد اإذ طرحت �سركته “ ِنت ِجتز”
ف�سلة ،اإذا اأ�سدرت �سركة ما
ُم ّ
اأداة ا�ستثمارية اأخرى .وعلى
( )NetJetsالتي مت تاأ�سي�سها يف مليون �سهم ب�سعر  10دراهم
ً
الرغم من اأنّ ذلك �سحيح نوعا
لل�سهم الواحد ،فاإنها �ستتز ّود
عام  ،1986فكرة غري م�سبوقة
براأ�س مال قدره  10ماليني درهم
ما ،اإل اأنّ فهم ماهية �سوق الأ�سهم ن�ست على ت�سارك عدد من
يتطلب اإملام ًا بخباياه وبراعة
الأفراد يف امتالك طائرة خا�سة
يف حال مت بيعها .واإذا ما قمت اأنت
ت�سميمه ،وهو ما ي�ستند يف جوهره وجني فوائدها مع تقا�سم تكاليف
ب�سراء � 1000سهم ،اأي ما يعادل
اإىل مفهوم امللكية اجلزئية.
ال�ستحواذ وال�سيانة .ول يزال هذا  10,000درهم يف القيمة ،فاأنت
ُيعترب ريت�سارد �سانتويلي اأحد
الربنامج يلقى جناح ًا حتى الآن بعد متلك بالفعل واحد ًا من الألف من
موؤ�س�سي مفهوم امللكية اجلزئية
اأكرث من  30عام ًا على اإطالقه.
قيمة ال�سركة الإجمالية – وهو جزء
خارج �سوق الأ�سهم ،بحيث يعود
ميكن القول اإنّ اأ�سهم ال�سركات ُمتثل �سغري ميكن اأن يزيد اأو يتق ّل�س
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وذلك بح�سب تداولك لهذه الأ�سهم
يف ال�سوق.
تربز الكثري من املزايا التي ت�ستفيد
منها ال�سركات حني تُق ّرر طرح
اأ�سهمها للبيع ،اأه ّمها اأ ّنها طريقة
فعالة جلمع التمويلُ ،وجت ّنبها
حت ّمل الديون ودفع ر�سوم الفائدة
على تلك الديون.
هل يمكن تطبيق هذا النهج

على العقارات؟

تخ ّيل لو انطبق مفهوم امللكية
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•

ً
حاليا ستة صناديق
تتواجد

عامة مسجلة لالستثمار

العقاري في دول مجلس

التعاون الخليجي .ثالثة منها

البحرين ،واثنان في دولة

جانب إفصاح مجموعة أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة.

كل من “اإلمارات ريت”
ويُ تيح ّ
 Reit Emiratesوشركة

اإلمارات دبي الوطني “ريت”

ال�سوق العقاري جلمهور اأكرب من
خالل ال�ستفادة من التقنيات
املُتقدمة  -مثل البلوكت�سني والعقود
الذكية  -لتقليل الوقت امل�ستغرق
لتخلي�س املعامالت .يف حني ت�سب
ال�سركات الأخرى اهتمامها على
تب�سيط الأحكام والعمليات احلالية
بهدف ت�سجيع امل�ستثمرين اجلدد
يف هذا املجال .واجلدير بالذكر
اأنّ �سركة �سمارت كراود Smart
 crowdح�سلت موؤخر ًا على
موافقة الهيئات التنظيمية املُخت�سة
يف الإمارات ونالت رخ�سة الت�سغيل
بعد ب�سعة اأ�سهر ،واأكملت يف يونيو
اأول �سفقة ا�ستحواذ على اأ�ستوديو

القطاع العقاري :هل يُ صبح
سوق األسهم الجديد؟

تتمتّع امللكية اجلزئية يف القطاع
العقاري بتاأثريات مذهلة وواعدة
جد ًا ،خا�سة بالن�سبة للم�ستثمرين
العاديني .اإذ لن توؤدي اأ�سعار
العقارات املرتفعة اإىل تثبيط
ال�ستثمار بعد الآن ،بحيث ميكن
لك ّل �سخ�س بب�ساطة �سراء وبيع
متاما ك�سراء
اأجزاء من العقار ً
اأ�سهم ال�سركات .كما ميكن
ال�ستفادة من اأي ارتفاع حمتمل يف
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 ،Equitativa Reitوهو عبارة

عن أول صندوق “ريت” يُ ركز

في السعودية ،وواحد في

بقيمة  36,000درهم يف منطقة
رمرام وطرحته للتداول.

وقت سابق من هذا العام

عن إطالق “إكويتافيتا ريت”

 ENBD Reitالمدرجتن حاليً ا

في بورصة ناسداك دبي
ً
فرصا لالستثمار في محفظة

متنوعة من األصول العقارية
ّ
في اإلمارات.

•

ثمة مستقبل واعد إلنشاء

المزيد من صناديق “ريت”
في اإلمارات ،بحيث أعلن

صندوق “اإلمارات ريت” في

قيمة العقار الذي مت ا�ستثماره فيه
ورمبا حتى جني اأرباح نقدية من
دخل الإيجار ،وذلك وفق ًا لهيكلة
ال�ستثمارُ .ي�سبه هذا النهج طريقة

على العقارات السكنية ،إلى
المالية عن نيتها بإطالق

االكتتاب األولي ألسهم

صندوق االتحاد “ريت”.

•

أفاد “اإلمارات ريت” ،أكبر

صندوق استثماري عقاري

باإلمارات ،عن ارتفاع دخله

التشغيلي بنسبة  23%في

الربع األول من عام  ،2018ما
يعكس االستراتيجية النشطة

والنهج االنتقائي في عمليات
اقتناء األصول التي تعتمدها
الشركة األم في صندوقها

.Equitativa Reit

عمل �سناديق “ريت” ،يف حني تربز
بع�س الختالفات األ وهي القدرة
على ال�ستثمار مببالغ اأ�سغر و�سخ
�سيولة اأكرب يف ال�سوق.

التحليالتال�ساملةلدى‘�ساك�سو
بنك’“ :من املحتمل اأن تزداد الأهمية
العاملية لل�سني بالتزامن مع اإذعان
القت�سادالأمريكيلالإجراءات
احلمائية ،وف�سلخططالبنك
املركزي يف �سخ مزيد من ال�سيولة.
ويف الفرتات ال�سابقة التي �سهدت
انخفا�س ال�سيولة اأو تباطوؤ النمو،
اعتادت ال�سني على الت�سرف كما لو
اأنها عامل التعديل ،وذلك عرب دفع
الئتمانات نحو الأعلى  -كما جرى
يف عامي  - 2012/2013بهدف
احلد من اأثار الرتاجع التدريجي يف
معدلت فائدة الحتياطي الفدرايل.
ويبدو اأن ال�سني م�ستعدة للتدخل
يف اإعادة تاأهيل القت�ساد مرة
اأخرى .وما زال التباين الراهن يف
ال�سيا�سة النقدية بني ال�سني وبقية
دول العامل ميثل فر�سة �سانحة
لالقت�ساد العاملي”.
وقالت اإلينور كريج ،حمللة
ا�سرتاتيجيةل�سوؤونالأ�سواق“:توا�سل
احلرب التجارية بني الوليات
املتحدةالأمريكيةوال�سنيت�سعيدها
بالتوازي مع نظرة وا�سنطن املتغرية
جتاه ال�سني .ويبقى الأمل موجود
باملحافظةعلىحياديةهاتني
القوتني،حيثيلتقيالرئي�س
الأمريكي ترامب نظريهال�سيني
جني بينغ اأواخر نوفمرب على هام�س
فعالياتقمةجمموعةالع�سرين.
وبالرغم من اإمكانية التو�سل اإىل
اتفاق ،تبدو احتمالت هذه النتيجة
متدنيةنظر ًاللتدهورامللحوظ
يف احلوار الدبلوما�سي ،وتزايد
احتمالت �سن حرب باردة جديدة
عربالتفوقالتكنولوجي.ونظر ًا
لحتمالتت�سعيداحلربالتجارية
على مدى الأ�سهر القليلة املقبلة،
قد تواجه اأ�سواق الأ�سهم ال�سينية
مرحلةتراجعجديدة.وبالن�سبة
للم�ستثمرين على املدى البعيد،
يجب األ ينتق�س �سجيج ال�سوق

من الواضح أنا سياسة توفير السيولة والدعم الحكومي وحماية
المنتج المحلي لن تكون مجدية بعد وقت قصير .ذلك أن السلع
التصديرية بين الشرق والغرب ستتعرض النتكاسة كبيرة بسب
فرض الضرائب المستجدة

على املدى الق�سري من م�ستوى
اأهمية الفر�سة ال�سانحة .وت�سري
التقييمات اجلذابة اإىل اإمكانية
حتقيق عوائد م�ستقبلية مبجرد
انعكا�س املعنويات ال�سلبية للغاية”.
السلع الرئيسية  -ترامب،
العقوبات والرسوم
الجمركية

�سيبقى توجه العديد من ال�سلع
الرئي�سيةخا�سع ًالتاأثريالقرارات
التي اتخذتها وا�سنطن خالل الأ�سهر
ال�ستة املا�سية .وبغ�س النظر عن
الطق�س وما اأف�سى اإليه من حتديات
وفر�س يف قطاع الزراعة� ،ستبقى
احلرب التجارية التي اأعلنها الرئي�س

على حجم الطلب ،مثل املعادن
ترامب �سد ال�سني والعقوبات
ال�سناعية،ارتفعتاأ�سعارالطاقة
الإيرانيةال�سابطالرئي�سيلوقع
ب�سكل حاد رد ًا على العقوبات التي
الأحداث حتى نهاية العام.
فر�ستهاالولياتاملتحدةالأمريكية
وقال اأويل هان�سن ،رئي�س
ا�سرتاتيجيةال�سلعلدى‘�ساك�سوبنك’ :على جتارة النفط الإيرانية اعتباراً
“ل تظهر اأي بوادر انفراج يف احلرب من نوفمرب .ويف ظل خطر اندلع
حرب جتارية طويلة الأمد وارتفاع
التجارية ،وخا�سة مع ال�سني .على
اأ�سعار النفط الناجم عن العقوبات،
الأقل لي�س قبل انتخابات منت�سف
قد يخو�س القت�ساد العاملي �سراعاً
الولية الرئا�سية يف نوفمرب ،حيث
للمحافظة على زخمه الإيجابي الذي
يف�سلالدميقراطيونب�سكلعام
موقف ترامب املت�سدد جتاه ال�سني .طال اأمده .واإ�سافة اإىل ارتفاع اأ�سعار
الطاقة� ،ستفر�س القوة التي يتمتع بها
وانطالق ًا من هذا الواقع ،مل ت ُِبد
الدولر حتى الآن  -قيا�س ًا بالعديد
ال�سني اأي اهتمام يذكر مبحاولة
التو�سل اإىل حل قبل موعد النتخابات من عمالت الأ�سواق النا�سئة  -على
الأمريكية .وبالتوازي مع التوتر الذي امل�ستهلكنيماي�سبهال�سريبةغري
ي�سهدهالنمووال�سلعالرئي�سيةالقائمة املرغوبفيها”.
59 / E N T R E P R E N E U R . C O M / November 2018

ٔاسواق

اقتصاد | قطاعات | مشاريع | شركات | قادة | اتجاهات

الربع األخير فرصة
أخيرة لتجنب حرب تجارية طاحنة

التحول نحو تعزيز مرونة الجهود السياسية لتجنب حرائق متوقعة.
مع زيادة حدة الحرب التجارية التي نشبت منذ مايو الماضي ،برز
ّ
وكان الحل األول الذي لجأت إليه الدول هو مزيد من التسهيالت المالية من قبل بنوكها المركزية لتخفيف تداعيات الحرب
التجارية وتوفير سيولة في األسواق.
خاص - entrepreneralarabeya

�سعر الفائدة بني البنوك يف
احلد ،ذلك اأننا رمبا كنا نقرتب
من الوا�سح اأن �سيا�سة توفري
�سانغهاي ‘�سيبور’ ،مما اأدى اإىل
من حرب حقيقية نتيجة للو�سول
ال�سيولةوالدعماحلكوميوحماية
املنتج املحلي لن تكون جمدية بعد وقت اإىل حائط م�سدود يف التفاقات
انتعا�س منو الدين.
القت�سادية وال�سيا�سية.
وحتى الآن ،جت�سد التاأثري الأكرث
ق�سري .ذلك اأن ال�سلع الت�سديرية
يف الفرتة املا�سية غرقت الأ�سواق اأهمية للت�سهيالت النقدية يف دورها
بنيال�سرق والغرب�ستتعر�س
لنتكا�سةكبريةب�سبفر�س ال�سرائب ال�سينية بت�سهيالت متويلية و ّفرها بدفع احلوافز الئتمانية – التغيري
امل�ستجدة .ولن تقف الأمور عند هذا البنك املركزي عندما انخف�س
امل�ستمر يف الئتمانات وحمرك
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رئي�سي للنمو القت�سادي – للعودة
اإىل املنطقة الإيجابية .ول يزال حجم
الدافع حمدود ًا جد ًا ،لكن ينبغي
زيادته يف الأ�سهر القادمة على اأن
يكون كافي ًا للحفاظعلى ال�ستثمارات
املحليةوالتو�سع.
وقال كري�ستوفردميبيك ،رئي�سق�سم

In Collaboration with
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“نقف اليوم على مفرتق طرق تف�سي
بنا اإىل العديد من اجلبهات :العوملة،
واجلغرافياال�سيا�سيةوالقت�ساد.
واإما اأن ي�سهد الربع القادم تراجعاً
حلدةالتقلباتعرب�سيا�سات
اأقل عدوانية من بنك الحتياطي
الفدرايل الأمريكي ،ومزيد من
الت�سهيالتالفاعلةيفال�سني،
وت�سوية ب�ساأن املوازنة يف الحتاد
الأوروبي ...واإما اأن تتفاقم التوترات
أرجح د ّفة
بني املناطق الثالث .ل ا ّ
اأحد ال�سيناريوهني على الآخر يف
الربع الأخري من العام ،لكنني واثق
من اأننا على بعد ب�سعة اأ�سهر فقط
من بداية دورة ت�سهيالت جديدة
مبنية على حقائق ُم ّرة ،ولي�س الأمل
عرب عنه ال�سيا�سيون واإجماع
الذي ّ
ال�سوق يف كثري من احلالت .ووفق ًا
لتقديراتناالراهنة،بلغالقت�ساد
الأمريكي ذروته  -وبالرغم من
عي القوي بني
دور هذا املزيج ّ
التو�س ّ
التخفي�ساتال�سريبيةغرياملم ّولة،
واإعادة توطني راأ�س املال ،والإنفاق
املايل يف دفع عجلة النمو بالوليات
املتحدة الأمريكية ،اإل اأن هذه
التاأثرياتالفريدة�ستتال�سىبنهاية
العام .وبالفعلُ ،يظهر �سوق الإ�سكان
الأمريكي عالمات توتر ،حيث بداأت
التكلفةالهام�سيةالأعلىلراأ�س املال
(العائد الأعلى على الرهون العقارية

“ال تظهر أي بوادر
ب�سكل اأكرث حتديد ًا) بالتاأثري الوا�سح
انفراج في الحرب
علىالنموامل�ستقبلي.نحنمتاأكدون
التجارية ،وخاصة
من اأن القت�ساد الأمريكي قد بلغ
ذروته ،لكننا ل�سنا واثقني متاماً
مع الصين .على
من مدى �سرعة و�سول ال�سني
األقل ليس قبل
اإىل احلدود الدنيا لتوجهاتها نحو
انتخابات منتصف
الوالية الرئاسية في تقلي�س املديونية ،والعودة اإىل
التو�سع بقوة اأكرب”.
ّ
نوفمبر ،حيث يفضل
وعلى خلفية هذه ال�سكوك ،ت�سمل
الديمقراطيون بشكل
اأفكار التداولالرئي�سيةلـ ‘�ساك�سو
عام موقف ترامب
بنك’ خالل الربع الأخري من عام
المتشدد تجاه الصين  2018ما يلي:
األسهم  -تهيئة األجواء
المناسبة للعودة إلى
السندات ذات القيمة

طوال عام  ،2018كانت هنك
�سرورة اأن يتخذ امل�ستثمرون
التوجه الدفاعي ب�ساأن الأ�سهم ،مع
ّ
جت ّنب اخلو�س يف قطاعات اأ�سباه
املو�سالت وال�سيارات ج ّراء تفاقم
احلرب التجارية بني الوليات
املتحدةالأمريكيةوال�سني.وو�سلت
التقييمات  -ل �س ّيما يف الأ�سهم
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الأمريكية التيت�سكل ن�سفاملوؤ�سر
العاملي لالأ�سهم  -اإىل م�ستويات
انخف�ست فيها ن�سبة الأرباح اإىل
املخاطرب�سكلكبري.
ويف الوقت ذاته ،وا�سل الحتياطي
الفدرايلتطبيع اأ�سعارفائدته،
ّ
مو�سح ًا اأن الأ�سعار بعيدة جد ًا عن
احليادية.وتتغريالديناميكياتنتيجة
رفع �سعر اخل�سم الأكرث اأهمية ،مما
يجعل اأ�سهم النمو عر�سة للخطر ،وقد
ميهد ذلك الطريق اأمام عودة الأ�سهم
ذاتالقيمة.
وبهذا ال�سدد ،قال بيرت جارنري،
رئي�سا�سرتاتيجياتالأ�سهملدى
‘�ساك�سو بنك’“ :من املحتمل جد ًا
اأنت�سهد العائدات ال�سنوية لالأ�سهم
الأمريكية ارتفاع ًا بن�سبة 0�1%
على مدى ال�سنوات الع�سر القادمة.
وقد تكون النتائج اأ�سواأ بكثري اإن
جتاوزت م�ستويات الت�سخم حدود
التوقعات .وقد تتفاقم الأمور بالن�سبة
لالأ�سهم الأمريكية بوجود بدائل
جذابة ناجتة عن الرتفاع الأخري يف
اأ�سعار فائدة الحتياطي الفدرايل”.

ٔاسواق
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الفوركس  -قوة الدوالر
األمريكي هي العامل
حد لهذه
األسرع في وضع ّ
القوة

متثلت ردة فعل الدولر الأمريكي
على تطورات العائدات الأمريكية يف
عالقة متقطعة بني م ّد وجزر .وبعد
�سدور البيانات القوية لت�سخم الأجور
يف اأغ�سط�س ،اأدى الرتفاع احلاد
للعائدات الأمريكية يف اأواخر الربع
الثالث اإىل اإ�سعاف قوة الدولر معظم
�سهر �سبتمرب .وعلى هذا الأ�سا�س،
قدتعتمدال�سغوطاتامل�ستمرةالتي
يفر�سهاارتفاعالعائداتالأمريكية
على ال�سيولة العاملية للدولر  -ل �سيما
الأ�سواق النا�سئة  -على نوايا ال�سني
جتاهعملتهارينمينبي.
ويف حال ا�ستمر ارتفاع اأ�سعار الفائدة
والدولر الأمريكي ،فاإن الأوىل كفيلة
بق�سم ظهر الأ�سواق الأمريكية ومن
ثم القت�ساد الأمريكي؛ وقد يوؤدي
حتققهما مع ًا اإىل انهيار القت�ساد
العاملي ،ل �سيما الأ�سواق النا�سئة
الغارقة مبعظمها يف القرو�س
املق ّومة بالدولر عرب �سيا�سة
الحتياطي الفدرايل خلف�س معدل
الفائدة اإىل �سفر بعد �سنوات من
الأزمة املالية العاملية.
ومن جانبه ،قال جون هاردي،
رئي�سا�سرتاتيجيةالفورك�سلدى
‘�ساك�سوبنك’“ :مازالت توجهات
الدولر الأمريكي املحرك الرئي�سي
للعمل بالتزامن مع انتقالنا من دورة
متاأخرةلل�سيا�سةالنقديةالأمريكية
نحو نهايتها يف اإطار زمني فوري
واأكرث تركيز ًا تتوقعه الأ�سواق وبنك
الحتياطي الفدرايل .وحتى الآن،
ميكن اأن ت�سهد اأ�سعار الدولر
ومعدلت الفائدة ارتفاع ًا قبل وقوع
�سيء طارئ .اتخذت العائدات
الأمريكية طويلة الأمد قرار ًا ل رجعة
فيه من الناحية الفنية ،ول ميكن
ا�ستبعاد زيادة اإ�سافية يف العائدات

خالل الربع الأخري من العام .اإل اأن
ارتفاع معدلت الفائدة �سيوؤدي يف
نهاية املطاف اإىل كبح وترية النتعا�س
يف الوليات املتحدة الأمريكية ،وهو
اأمر رمبا بداأ بالتحقق مع بداية
الربع الرابع .وقد ي�سكل هذا الربع
مرحلة يجد فيها الدولر الأمريكي
قمة حملية يتجه منها نحو الهبوط،
بعد اأن تكت�سف ال�سوق املبالغة التي
اعتمدها بنك الحتياطي الفدرايل
يف تعاطيه مع الأمور .ويبقى التوقيت
خطر ًا رئي�سي ًا ،حيث يجب اأن نتعامل
مع الحتمالت واملخاطر املتمثلة
يف اأننا مبكرون جد ًا مبقدار ثالثة
اأ�سهر اأو اأكرث”.
الدخل الثابت  -استعداد
للتباطؤ

بداأته�سا�سةال�سوقاملاليةوتبايناتها
بالظهور.وبالرغممنال�سغوطات
الهائلةالتي�ستواجههاهوام�س
الئتمان يف الربع الأخري من العام ،ل
نتوقع ح�سول اأي عمليات بيع كبرية
اإىل اأن يتباطاأ القت�ساد الأمريكي
ويتحول تدريجي ًا نحو الركود .وهذا
من �ساأنه منح امل�ستثمرين مت�سع ًا من
الوقتلتقييمخماطرهم،وتعزيز
مكانتهما�ستعداد ًاللرتاجعاملحتمل
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تشكل إيطاليا مشكلة حقيقية لالتحاد
األوروبي مع تعثر اقتصادها وعجزه عن
تحقيق أي نمو وعجز الحكومة عن تسديد
ديونها لالتحاد األوروبي ،ولكن االتحاد
سيضطر لقبول التعامل مع هذا المشكلة
التي ال تقف عند حدود إيطاليا.

يف  .2019�2020ول تزال ال�سوق
احلالية واعدة بالفر�س ،ل �سيما يف
اجلزء الق�سري من املنحنى ،وميكن
للم�ستثمرينا�ستخدامفرتاتالتقلب
لإدخال اأ�سول قوية باأ�سعار اأف�سل.
ومنذ الأزمة املالية يف عام 2008
وحتى اليوم ،ا�ستفادت الأ�سواق
النا�سئة من انخفا�س اأ�سعار
الفائدة وامل�ستثمرين املحرومني من
العائدات لإ�سدار عدد متزايد من
الديون بالعمالت ال�سعبة ،ومعظمها
بالدولر الأمريكي.
واأ�سافتاألثيا�سبينوزي،املتخ�س�سة
يف تداول املبيعات لدى ‘�ساك�سو بنك’:
“نعتقد اأن اأداء الدول الأوروبية يف
الربع الأخري من العام �سيو�سع حتت
ّ
املحكنتيجةللمطالبالتيوجهتها

احلكومة الإيطالية اإىل املفو�سية
الأوروبية ،والتي �ستتخطى حدود
مناق�سة موازنة  2019اإىل احتمال
ت�سعيد التوتر جراءتاأكيدات اإيطاليا
الوا�سحةب�ساأن عدمرغبتها بالمتثال
لقوانني الحتاد الأوروبي .وبالرغم من
�سعوبة التعاملمع احلكومة الإيطالية،
اإل اأننا ل نتوقع ان�سحاب اإيطاليا من
الحتاد الأوروبي ،اإذ يعتمد القت�ساد
الإيطايل ب�سكل كبري على اقت�ساد
منطقة اليورو ،وتزداد تعقيدات اأي
ان�سحاب حمتمل يف ظل وجود العملة
الأوروبيةاملوحدة.وبالتايل،ي�ستحيل
على الأحزاب متابعة ذلك دون خ�سارة
معظمناخبيهمالذين�سيجدون
اأنف�سهم يف و�سع اأكرث �سعف ًا مما كانوا
عليه حتت مظلة الحتاد الأوروبي”.

هالة �سليمان دخلت عام
 2016جمال ريادة االعمال من
خالل تخ�س�سها يف اال�ست�سارات
االإعالمية ومنه بداأت فكرة امل�ساريع
الريادية التي تخدم املجتمع بطريقة
ما ،فكان م�سروع الراوي بالتعاون مع
� 3سركاء هم هالة �سليمان ،واأمرية
القبيطي وحممد اإبراهيم �ساحب
الفكرة باالأ�سا�س ،وهو م�سروع يهدف
خلدمة العلم والتعليم والت�سجيع على
القراءة واإن�ساء مكتبة رقمية حتتوي
على كتب م�سموعة ذات جودة عالية
تخدم القراء يف كل مكان.
تاأ�س�س الراوي يف دي�سمرب 2016
ومت تد�سينه ر�سمي ًا نوفمرب 2017

يف معر�س ال�سارقة للكتاب وهو
تطبيق كتب �سوتية باللغة العربية
ويخدم الراغبني بالقراءة وتطوير
اأنف�سهم كما اأنه يخدم قطاع الن�سر
والثقافة ب�سكل تقني من خالل
التطبيقات حيث ي�سكل �سبكة
متكاملة خلدمة الكتاب والنا�سرين
والرواة ومالكي اال�ستوديوهات
وت�سهيل طرق التوا�سل فيما بينهم.
تقول هالة �سليمان ”:حالي ًا يبلغ
عدد الكتب لدي الراوي 450
كتاب وعدد الفئات حوايل 10
فئات ون�سعى ان ي�سل عدد الكتب
يف اأخر العام اجلاري اإىل 800
كتاب ،وين�سب تركيزنا على نوعية
املحتوي بنا ًء على الدرا�سات التي
نقوم بها ملعرفة متطلبات امل�ستخدم
لهذه املن�سة كل  6اأ�سهر ،ونقوم
كذلك بالرتكيز على فئات ال�سباب
والفئة العاملة وذوي االحتياجات
اخلا�سة ،كما اأ�سفنا فئة االأطفال
ّ
فهم اليوم يعتمدون ب�سكل كبري على
تقنية االت�ساالت ،وبد ًال من االعتماد
علي ال�سو�سيال ميديا ومن�سات
التوا�سل االجتماعي املختلفة بغري
اإفادة يقدم الراوي فر�سة لزيادة
الثقافة واال�سافة الفعالة للتعلم،

ويخدم التنمية امل�ستدامة باملعلومة
ال�سحيحة واملقروءة بلغة عربية
�سليمة و ُم�سكلة.
هل توجد خطة مستقبلية

لدعم المؤلفين الشباب على

منصة الراوي؟

“بالطبع وقد بداأ الراوي يف هذه
اخلطوة ولدى الراوي جمموعة من
الكتب مت ت�سجيل الكتاب املطبوع
وال�سوتي يف نف�س الوقت وموؤخراً
د�سننا كتاب مطبوع ملوؤلفة كويتية
بالتزامن مع الكتاب ال�سوتي يف
نف�س اليوم ،اأي�س ًا لدينا بع�س
الكتاب الذين ف�سلوا عدم طبع
الكتاب وان يتم ن�سره بطريقة
الـ« » Audioفقط ونتعامل
يف ذلك مع عدة دور للن�سر يف
الكويت وال�سعودية واالأردن وم�سر
واالمارات والبحرين ولدينا
عالقات جيدة مع اغلب الكتاب يف
الدول العربية ،ولدينا تركيز ان
يخدم املحتوي كذلك ملخ�سات
الكتب االإدارية وكتب االأطفال
وتكون كتب مطلوبة ويوجد تفاعل
بني نوعيتها والقراء الراغبني يف
االعتماد علي الكتب ال�سمعية.
هل هذا يعني أن الكتاب

الورقي او المطبوع سيختفي
من الساحة لصالح الكتب

السمعية؟

لدينا يف الراوي اميان كامل
باالونالين والديجيتال
واملن�سات حتى حتول الفكرة
ايل �سبكة توا�سل اجتماعي ولكن
اعتقد ان الكتاب املطبوع الزال
لديه قرائه وما يزال منت�سر ًا يف
انحاء العامل ،والكتب ال�سمعية
تخدم فئة و�سريحة حتتاجها
وهي مكملة للمطبوع و�سعب
ان تكون بدي ًال له على االأقل يف
امل�ستقبل القريب.
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هالة سليمان :

الراوي ..فرصة لتعميم
المحتوى السمعي
العربي
المنامة خاص  -أسماء األمين
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املطلوبة واملقروءة علي املن�سة يف
جمال الإدارة وتنمية الذات وريادة
العمال بالإ�سافة ايل الروايات
العاملية املرتجمة.
حدثينا عن جائزة الشيخ محمد

بن راشد التي حصل عليها
ً
مؤخرا.
تطبيق الراوي

فاز تطبيق الراوي يف اأقل من 12
�سهر ًا علي تد�سينه بـ 4جوائز

منها جائزة ال�سيخ حممد بن
را�سد اآل مكتوم مل�ساريع ال�سباب”
يناير 2018التي تعد مبثابة و�سام
يزين �سركتنا وتطبيقنا النا�سئ
وم�سدر فخر كبري لنا ،ونتمنى ان
نكون عند ح�سن الظن فلي�س من
ال�سهل اأن يتم اختيارنا كاأف�سل
موؤ�س�سة نا�سئة علي م�ستوي العامل
العربي ،ويف اأكتوبر املا�سي مثل
التطبيق مملكة البحرين يف
م�سابقة “الرواد يف الق�سر”
وهوالن�سخة اخلليجية التابعة
لدوق يورك الأمري اأندرو يف جمال
التقنيات و البتكار والتي عقدت
يف اأبوظبي.
كيف استفاد التطبيق من

برامج تمكين ومجلس التنمية

االقتصادية؟

حاليا يوجد ا�ستوديوهات الراوي
يف حا�سنات ريادات التي
تدعمها برامج متكني والتي توفر
لنا اي�س ًا دعم الـ ITوكذلك
الت�سويق وم�ساركتنا يف الفاعليات
واملوؤمترات الدولية كما يوفرون
متابعة للنمو واإدارة الأمور املالية
لتطوير اعمالنا ،اأما بالن�سبة
ملجل�س التنمية القت�سادية
بالتعاون مع متكني وغريها من
املوؤ�س�سات البحرينية عملوا علي
تطوير النظام البيئي الداعم
للم�سروعات الريادية وتعزيز فر�س
التعريف بنا والرتويج للتطبيق.

ما هو حجم االقبال على

التطبيق وكم يقدر عدد

مستخدميه ونسبة التحميل
عليه؟ ما هي خطط الراوي

ً
عالميا؟
للتوسع

يبلغ عدد م�ستخدمي التحميل
اأكرث من  30األف م�ستخدم
وهذا اجناز اأحرزه الراوي
يف اقل من عام خالل تطوير
التطبيق وا�سافة املحتوى
والرتويج له ويف نف�س الوقت
ان�ساء �سراكات مع الرواة
والنا�سرين واملوؤلفني ب�سكل
متوازي ،وهو جهد كبري لعدد
�سغري من العاملني يف التطبيق
اإ�سافة ايل �سبكة رواة متحم�سني
للفكرة وعا�سقني للكتب ال�سوتية
باللغة العربية وكونهم جزء من
م�سروع ثقايف يخلق فر�س للعلم
والتعلم امل�ستمر.
يوجد الراوي يف جميع انحاء
العامل فيتابعنا قراء �سماعيني
من دول املهجر ودول �سمال
افريقيا ،اما بالن�سبة للغات
فنحن نركز حاليا على النت�سار
باللغة العربية نظر ًا لوجود فجوة
كبرية يف املحتوى العربي علي
الونالين واملن�سات املختلفة،
ولكن يوجد دائم ًا اإمكانية التو�سع

للغات اخري م�ستقب ًال فالتطبيق
مهيئ تقني ًا وي�سمح بذلك،
وب�سكل دوري نقوم بعمل درا�سات
تطويرية ونحاول مواكبة طلبات
القراء املختلفة.
هل يوجد مقترحات لتقديم

الراوي في مجال التعليم

بالتعاون مع المؤسسات
التعليمية؟

نعمل حالي ًا على برنامج يقدم خدمة
حتدي اللغة العربية حتت رعاية
دولة المارات العربية املتحدة
و�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل
مكتوم ،بحيث تكون من�سة الراوي
اإحدى م�سادر الكتب وحمتوي اللغة

ملدار�س القطاع اخلا�س واحلكومية،
ونتمنى ان نتمكن م�ستقب ًال من
امل�ساعدة وتقدمي خدماتنا ايل
اجلامعات مما ي�سب يف م�سلحة
الأجيال العربية القادمة وزيادة
الوعي والثقافة وهذا �سينعك�س علي
التطبيق ويوؤكد جناحه من حيث
امل�سمون واملحتوي.
ونحن كتطبيق ومن�سة الراوي يوجد
تطبيقات م�سابهة لنا ولكننا نحاول
اأن نتميز بتقدمي الأف�سل والقائمني
عليه لديهم �سغف بالقراءة والطالع
وبامل�سمون واملحتوى وم�ستوى
اجلودة وندعو املوؤ�س�سات التعليمية
والبحثية ايل ال�ستفادة من وجود
املحتوى وتوظيفه يف خدمة العلم.
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ومتوا�سلة ب�سدى ووقع كتبه على
القراء .ويتم التعامل مع ال ُكتاب
بنف�س طرق التعامل مع دور الن�سر
التقليدية من حيث التحديث واإعادة
الن�سر بالعك�س ت�سهل التكنولوجيا
املو�سوع ب�سكل كبري.
كتب األطفال من اهم مجاالت

صناعة الكتاب تعتمد بالدرجة
االولى على الرابط البصري

وتعلق الطفل برسوم الكتاب،

كيف ترون أدب الطفل مع تحول
الكتاب الورقي إلى سمعي؟

يبلغ عدد مستخدمي التحميل أكثر من  30ألف

مستخدم وهذا انجاز أحرزه الراوي في اقل من
عام خالل تطوير التطبيق واضافة المحتوى

والترويج له وفي نفس الوقت انشاء شراكات

مع الرواة والناشرين والمؤلفين بشكل متوازي
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ما هي المميزات التي يحصل

عليها الكاتب من منصة الراوي
وماهي معايير اختيار النصوص

المؤهلة للنشر؟

لدينا جلنة تقوم بتقييم م�ستوى
الكتاب والتاأكد من خدمته للفئات
التي تركز عليها املن�سة والكاتب
واملوؤلف وحتى الراوي نعتمد من
الناحية املالية على امل�ساركة ويوجد
ن�سب بنا ًء على الكتاب ،نحن
بالبداية وامامنا الطريق طويل فعمر
التطبيق اأقل من �سنة متكننا خاللها
من تطويره تكنولوجي ًا ومن حيث
عدد الفراد القائمني على ال�سبكة.
يوفر الراوي للكتاب واملوؤلفني اأول
وجود كتبهم على تطبيق مما يزيح
عن كاهلهم تكلفة طباعة الكتاب
وثانيا امل�ساركة وثالث ًا الت�سويق
والرتويج للكتاب والكاتب ورابع ًا
ي�سمع التطبيق بالتوا�سل مع القارئ
فيتمكن من التعليق �سلب ًا او ايجاب ًا
مما يجعل الكاتب علي دراية كاملة

ين�سب تركيزنا يف املن�سة حالي ًا
على ال�سوتي ليتمكن الأ�سخا�س من
�سماعه على الطريق ويف التنقل من
مكان ملكان وهي اي�س ًا موفرة لوقت
الفرد ،ولكن على املدى الطويل يوجد
مقرتحات للجمهور باإمكانية اإ�سافة
ملفات ب�سيغة  PDFلزالت يف طور
البحث والتفكري من قبلنا والتطبيق
مت تطويره علي اأ�سا�س اإمكانية اإ�سافة
ميزات اأخري قد ن�سيف فيها ملفات
�سور ور�سومات او ر�سوم متحركة،
وتقني ًا ي�سمح التطبيق باي تطوير
نرغبه خلدمة الفئات امل�ستهدفة.
هل يوجد كتب مترجمة على

المنصة؟

يوجد لدينا اكرث من  450كتاب
ملخ�سات باللغة العربية ت�سمح
مل�ستخدمي الراوي بال�ستماع اإىل
ّ
ملخ�سات اأكرث الكتب مبي ًعا يف
العامل وتعد ًّ
حال مثال ًيا لالأ�سخا�س
دائمي الن�سغال والذين ل ي�ستطيعون
ال�ستماع للكتاب باأكمله حيث ترتاوح
مدة الت�سجيل من  ١٥اىل  ٤٥دقيقة،
ولتحقيق هذا الهدف لدينا �سراكات
واتفاقيات مع موؤ�س�سة بن را�سد
للمعرفة عن طريق موؤ�س�سة قنديل
وكذلك اتفاقية مع Edara.com
وجميع هذه الكتب ملخ�سة ومرتجمة
من لغات اأخرى ،وتعد اكرت الكتب

الطريقة التي ت�سهم بها التطورات
ال�سريعة يف متكني ال�سركات من
تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة،
بالإ�سافة اإىل تغيري طريقة عمل
النا�س وحياتهم.
ويحدد التقرير خم�سة توجهات
تقنية نا�سئة ينبغي على ال�سركات
تبنيها لبناء �سراكات �سرورية من
اأجل النجاح يف القت�ساد الرقمي
بعامل اليوم ،وهي:
• الذكاء االصطناعي شريك

مجتمعي لإلنسان :خل�ست نتائج
التقرير اأن ن�سبة  77%من املدراء
التنفيذيني توؤكد على تطور قدرات
الذكاء ال�سطناعي ب�سرعة تتجاوز
اإمكانات موؤ�س�ساتهم يف تبنيها .كما
اأ�سارت ن�سبة ( )74%منهم اأن
تقنيات الذكاء ال�سطناعي �ستعمل
خالل ال�سنوات القادمة جنب ًا اإىل
جنب مع الب�سر كزمالء عمل،
ومعاونني وم�ست�سارين موثوقني.
ورغم ذلك ،اأكدت ن�سبة ()12%
منهم فقط على وجود ا�ستيعاب
كامل من طرف املوظفني للمبادئ
العامة الالزمة لعتماد تقنيات
الذكاء ال�سطناعي مبوؤ�س�ساتهم.
• الواقع الممتد :نهاية

الفجوة الحالية .ت�سهم تقنيات
الواقع الفرتا�سي واملعزز يف
تغيري طريقة العي�س والعمل ففي
الإمارات ،قال  86%من امل�ساركني
اإن ا�ستخدام حلول الواقع املمتد مهم
لإنهاء الفجوة احلا�سلة عند التفاعل
مع املوظفني اأو املواطنني.

قرارات غري �سائبة اأو احل�سول
على معلومات م�سوهة .لذا
يتعني على ال�سركات م�ساعفة
جهودها لتحقيق اأق�سى قدر
من امل�سداقية واحلد من كل ما
يحفز عملية التالعب بالبيانات.
ويتفق  75%من التنفيذيني يف
الإمارات باأن �سركاتهم ت�ستخدم
البيانات مبعدل غري م�سبوق
بهدف اتخاذ قرارات موؤمتتة
وح�سا�سة ،فيما قال  59%منهم
فقط اإنهم يجرون تدقيق ًا دوري ًا
للبيانات من ال�سركاء.
• الشراكة التكاملية في
األعمال :وفق مقاييس

تناسب الشركاء .تعتمد
ال�سركات والأعمال على
ال�سراكات املبنية على التكنولوجيا
احلديثة لتحقيق النمو ،لكن
اأنظمتها مل تُ�سمم ب�سكل يدعم
التو�سع .لذا فاإن الو�سول اإىل
�سركة ذكية ومرتابطة ب�سكل
كامل يتطلب من ال�سركات
اإعادة ت�سميم نف�سها اأو ًل .وقد
اأ�سار  60%من التنفيذيني اإىل
ارتفاع ن�سبة ا�ستخدام اخلدمات
امل�سغرة العام القادم ،يف حني
يتوقع  69%اأن يتم دمج تقنية
البلوكت�سني يف اأنظمة �سركاتهم
خالل الأعوام الثالثة القادمة.

• إنترنت التفكير :إنشاء

أنظمة توزيع ذكية .حتقيق
البيئات الذكية على اأر�س الواقع
ل يتطلب فقط اإ�سافة مهارات
اأ�سا�سية وتعزيز قدرات املوظفني ،بل
يتطلب اأي�س ًا حتديث البنى التحتية
التقنية .ويتفق  71%من تنفيذيني

الإمارات باأن اجليل التايل من
احللول الذكية تتجه نحو البيئات
الفعلية امللمو�سة ،يف حني اتفق
 85%باأن دعم الأفعال واملعلومات
الفورية يتطلب من ال�سركات
تركيز ًا متجدد ًا على العتاد التقني
وم�سرعات احلوا�سيب.

• مصداقية البيانات :أهمية

الثقة .تتعر�س ال�سركات التي
تغري منوذج ت�سغيلها لالعتماد
على البيانات ،ملخاطر تتمثل يف
وجود بيانات خاطئة وحم ّورة
ومنحازة ميكن اأن توؤدي اإىل اتخاذ
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تقنية

اتجاهات

المنطقة بحاجة إلطالق
مشاريع ذكية

لتلحق بفرص النمو
تضع الشركات ثقة كبيرة في البيئات الذكية التي تعمل من خالل الروبوتات والذكاء االصطناعي والتجارب التفاعلية ،لكن
ً
أيضا
تحقيق مثل هذه البيئات على أرض الواقع ال يتطلب فقط إضافة مهارات أساسية وتعزيز قدرات الموظفين ،بل يتطلب
تحديث البنى التحتية التقنية.
محمد حلواني – خاص

إن التطورات ال�سريعة التي
ت�سهدها تقنيات الذكاء ال�سطناعي
وغريها ت�سهم بت�سريع اإن�ساء
امل�ساريع الذكية ومتكني تكامل
ال�سركات مع حياة النا�س واملجتمع.
واأظهر تقرير جديد لـ”اأك�سنت�سر”
الذي ي�ستطلع التوجهات التقنية

الرئي�سية التي يرجح لها اأن حت ّل
مكان اأ�ساليب العمل التقليدية
ال�سنوات الثالث املقبلة ،اأن
ال�ستفادة من فر�س النمو مع
احلفاظ على تاأثري اإيجابي على
املجتمع يتطلب ع�سر ًا جديد ًا من
القيادة يعطي الأولوية ملنح الثقة
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وم�ساركة اأكرب للم�سوؤوليات.
وا�ستطلعت ال�سركة اآراء ما يزيد
عن  6,400مدير تنفيذي
وم�سوؤول عن تكنولوجيا املعلومات
حول العامل ،واأكد  4من بني كل 5
م�ساركني يف ال�ستطالع من دولة
الإمارات ( )80%اأن ال�سركات

ت�ستفيد من التكنولوجيا يف التكامل
ب�سال�سة مع اأمناط حياة النا�س يف
وقتنا احلا�سر.
وركز تقرير “اأك�سنت�سر” ال�سادر
حتت عنوان “اإطالق العنان
للم�ساريع الذكية :اإعادة تعريف
�سركتك للمحافظة عليها” ،على

في دبي وحدها ،ت�سكل
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
حوايل  95%من جميع ال�سركات
وت�ساهم بنحو  40%يف الناجت
املحلي الإجمايل لدبي .وميتد هذا
الأمر عرب دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،حيث متثل ال�سركات
ال�سغرية واملتو�سطة حوايل 90٪
من اإجمايل ال�سركات.
ولذلك؛ لي�س من امل�ستغرب اإن�ساء
العديد من املبادرات والهيئات
احلكومية على امل�ستوى الإقليمي
لتعزيز النمو اخلدمات الجتماعية
والقت�سادية لقطاع امل�ساريع
ال�سغرية واملتو�سطة لدعم “رواد
الأعمال من جيل الألفينات” يف
ال�سركات النا�سئة ،بالإ�سافة
اإىل ال�سركات متو�سطة احلجم
النا�سجة التي تعمل منذ ع�سرات
ال�سنني .فمث ًال ،اأعلنت موؤ�س�سة
حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع
ال�سغرية واملتو�سطة  ،ومنظمة
التعاون القت�سادي والتنمية ،ووزارة
القت�ساد الإماراتية  ،على �سبيل
املثال ل احل�سر ،عن خطط خمتلفة
لدعم وتعزيز القطاع.
وبالإ�سافة اإىل اللوائح وال�سيا�سات
الفعالة ،كان اأحد اأهم اجلوانب
الرئي�سية ملثل هذه املبادرات هو

دعم متطلبات راأ�س املال للقطاع،
و�سد الفجوة املالية ال�سخمة
التي توؤرق ال�سركات ال�سغرية
واملتو�سطة حالي ًا.
قدّر �سندوق النقد العربي موؤخر ًا
الفجوة التمويلية بن�سبة 300٪
لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف
املنطقة والتي ل تقوم البنوك مبلئها،
حيث ي�سري البنك الدويل والتقارير
البحثية املماثلة اإىل اأن البنوك
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
تخ�س�س حالي ًا  2٪من قرو�سها
للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
 ،مقارنة بـ  13٪يف الدول غري
اخلليجية والبلدان ذات الدخل
املرتفع التي ت�سل ن�سبتها اىل
( )22٪وتلك ذات الدخل املتو�سط
والتي تبلغ ( .)18٪هذا النق�س يف
الو�سول اإىل راأ�س املال واخلدمات
املالية يثبت وجود حاجز رئي�سي
اأمام منو قطاع ال�سركات ال�سغرية
واملتو�سطة .يف راأينا ،ومع ذلك،
فاإن امل�سكلة يف احلقيقية تتكون
من �سقني  )1( -الفجوة الكبرية
يف متويل هذا القطاع ؛ والأهم من
ذلك ( )2الفتقار الوا�سح لراأ�س
املال “الف ّعال” لتمويل هذا القطاع.
ُيعترب الإقرا�س امل�سريف هو امل�سدر
الأكرث �سيوع ًا للتمويل اخلارجي
للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
واأ�سحاب امل�ساريع ،فلعبت البنوك
التجارية واملوؤ�س�سات التمويلية
التقليدية دور ًا ُمتق ّلب ًا مع ال�سركات
ال�سغرية ومتو�سطة احلجم،
وذلك لتوجه امل�ساريع الوطنية نحو
ال�سيا�سات التي ت�ستثني �سركات
وموؤ�س�سات الأ�سول املُتعرثة ،او تلك
التي تواجه �سعوبات �سوقية او عدم
التوافق بني اأ�سولها وديونها ،ول
متتلك ال�سوابط النقدية الكافية
وما اإىل ذلك .وبالتايل كانت
النتيجة اإىل حد ما ذات تاأثري
“عدواين”  ،حيث قامت البنوك

بتقلي�س �سديد خلدماتها املُقدّمة
لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
عموم ًا؛ لتوؤدي ال�سيا�سات الئتمانية
الثقيلة واجلامدة ،املقرتنة بالعتماد
ال�سديد على الإقرا�س املدعوم
بالأ�سول من قبل البنوك ،اإىل
وقوع جزء كبري من �سركات
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
احلجم حتت وطاأة رفع �سقف
“اأهلية التمويل امل�سريف”.
فواجهت �سركات الأ�سول اخلفيفة
اأو الب�سيطة ،على الرغم من
تدفقاتها النقدية القوية ،واإدارتها
ذات امل�سداقية ،و�سجل منوها
الثابت ،ومناذج اأعمالها القابلة
للتطوير� ،سعوبات يف تلبية “قائمة
الأهلية” املحددة وامل�سممة لقطاع
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة .خارج
هذه البنوك املحلية التقليدية ،ل
تزال معظم البنوك الدولية يف
املنطقة تركز و ُت َف ّ�سل ال�سركات
ال�سيادية اأو ال�سركات الكربى على
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
وهنالك العديد من ال�سركات التي
متكنت من جمع التمويالت البنكية،
لكن ل تلبث لتبداأ كفاحها ب�سبب
راأ�س مالها “الغري الفعال /كايف”
واملتمثل ب�سكل قرو�س الأعمال،
عدى عن دفع معدلت فائدة
مالية باهظة مع الدفعات ال�سهرية
بالإ�سافة اىل القرو�س الخرى
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تمويل الشركات
الصغيرة
والمتوسطة
ً
وفقا لوزارة االقتصاد اإلماراتية ،يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من
 94%من إجمالي عدد الشركات العاملة في البالد ويوفر فرص عمل ألكثر من 86
%من القوى العاملة في القطاع الخاص.
بقلم :كاران بانسال ،رئيس األموال الخاصة في شركة Allied Investment Partners
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طويلة اأو ق�سرية املدى!
وينتج ذلك يف الغالب عن ال�سيا�سات
الئتمانية ال�سارمة ،بالإ�سافة اإىل
الفتقار اإىل التّع ّمق يف الأعمال
التجارية من اأجل بناء راأ�س مال قابل
للنمو ،منف�سل ومبتكر وف ّعال .وقد
اأدى كل هذا اإىل طلب �سريح على
متويالت راأ�س املال غري التقليدية
؛كالأ�سهم اخلا�سة ،وراأ�س املال
ال�ستثماري و  /اأو متويل امليزانني.
منذ اأن اأطلقنا من�سة متويل امليزانني
يف وقت �سابق من هذا العام� ،سهدنا
ما يقارب خم�سة ا�ستف�سارات عن
متويل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
كل اأ�سبوع يف املتو�سط! وهذا يو�سح
ب�سكل ج ّلي كيف اأ�سبحت ال�سيولة
من اأهم التحديات وامل�ساكل التي
ت�سيب قطاع الأعمال اخلا�س
بال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
فبع�س ال�ستف�سارات كانت تتعلق
بالتمويل “املتعرث”؛ وبع�سها بالتمويل
“املرتبط بالإن�ساءات” .والآخر كان
بخ�سو�س التمويل لل�سركات النا�سئة!
ولالأ�سف ل نقوم بتقدمي اأي من هذه
اخلدمات حالي ًا .ومع ذلك  ،فاإن ما
يقرب من ثلثي هذه ال�ستف�سارات
كانت لتعزيز وتنمية راأ�س املال،
الأمر الذي ننظر اإليه بالتاأكيد ،فهو
املوقع املايل الذي عادة ما يكون فيه
متويل امليزانني بدي ًال جذاب ًا لكل من
الأ�سهم العادية والدين امل�سريف.
باملقارنة مع الأ�سهم النقية  ،فاإن
متويل امليزانني يف معظمه ل يقوم
بتخفيف الأ�سول ،وعاد ًة ل يحتفظ
م�ستثمري امليزانني مبقعد جمل�س
الإدارة اأو حقوق ت�سويت امل�ساهمني.
ب�سكل عام ،عادة ما ينظر م�ستثمري
الأ�سهم العادية اإىل ح�س�س الأقلية
اأو الأغلبية الكبرية فقط ،والتي توؤدي
عموم ًا اإىل تخفيف كبري يف الأ�سول،
وفقدان ال�سيطرة ،وفر�س قيود على
حقوق  /احتياطي حقوق اأقليات
امل�ساهمني و الإدارة احلاليني.

واأخري ًا جتري مناق�سات ومفاو�سات
تقييم مطولة خالل عملية ال�ستثمار
يف الأ�سهم .على عك�س ا�ستثمارات
امليزانني  ،حيث يعترب التقييم نقطة
تفاو�س اأقل اإثارة للجدل.
وباملثل  ،يتمتع راأ�س مال امليزانني
بالعديد من املزايا مقارنة مبديونية
البنوك حيث تكون متويالت
امليزانني مرنة وم�سممة لتالئم
الأعمال وملفها املايل ب�سكل اأف�سل
 ( )1طول املدة وت�سكيل جزءمن متطلبات راأ�س املال الأ�سا�سية
( )2ملف ال�سداد – امكانية
احل�سول على متويالت �سريعة
اأو نهائية للديون ،وبالتايل تقليل
الت�سرب النقدي لالأعمال واحلفاظ
على التدفقات النقدية لتمويل
خطط التو�سع اخلا�سة بالأعمال
؛ و ( )3القدرة على توفري متويل
خا�س بالأحداث (متويل الحتياز،
ال�ستحواذ الإداري ،وعوائد
الأرباح  ،اإلخ) .بع�س عمالءنا
من امل�ستثمرين املحتملني لديهم
قرو�س جتارية من البنوك  ،وهي
كما هو مذكور اأعاله ،اأدوات
الفائدة ق�سرية الأجل ذات العوائد
املرتفعة واملبنية على الدفعات
الثابتة ،وهي غري فعالة اإىل حد
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قامت البنوك بتقليص شديد لخدماتها
قدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛
الم ّ
ُ
لتؤدي السياسات االئتمانية الثقيلة
والجامدة ،المقترنة باالعتماد على اإلقراض
المدعوم باألصول من قبل البنوك ،إلى
وقوع جزء كبير من شركات المشاريع
الصغيرة والمتوسطة تحت وطأة رفع
سقف “أهلية التمويل المصرفي”

كبري لتمويل النمو ،والتي نتطلع اإىل ومربحة ب�سكل اأ�سا�سي .ومع ذلك ،
�سدادها عن طريق متويل امليزانني ،فاإن هذا الأخري ي�ستلزم على الأرجح
راأ�س مال لإنقاذ الأعمال اخلا�سرة
بالإ�سافة اإىل توفري راأ�س املال
ب�سكل اأ�سا�سي  ،حيث قد يكون
الالزم للنمو ،خللق قيمة طويلة
الو�سع قد تفاقم ب�سبب اخلطوط
الأجل لالأعمال التجارية.
واللتزامات امل�سرفية ق�سرية
وب�سرف النظر عن راأ�س املال
الأجل .وهو الأمر الذي ل ُنبدي
اخلا�س بالنمو ،فاإن ما يقرب
اهتمامنا او ت�سجيعنا له!
من  1/5من ال�ستف�سارات التي
ت�سلنا حول التمويل كانت مدفوعة بالن�سبة اإىل متويل امليزانني
وغريه من �سبل التمويل غري
مبتطلبات اإعادة التمويل.
هذه هي النقطة الأ�سا�سية بالن�سبة التقليدية للعمل يف ال�سركات
ال�سغرية واملتو�سطة  ،فاإن الأمر
لنا كمزودي راأ�س املال ،وهي اأن
نتمكن من التمييز والتقييم الفعلي الأ�سا�سي هو �سفافية املعلومات
وم�ستوى العناية التي يتم تقدميها
بني “اإعادة التمويل” و”اإعادة
الهيكلة” .ي�ستلزم الأمر الأول و�سع لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
راأ�س مال ف ّعال ملعاجلة اأعمال �سليمة ومن الوا�سح اأن الإ�سالحات
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املوؤ�س�سية والت�سريعية ،مثل اإدخال
قانون الإفال�س يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،هو اأمر حا�سم
لتزدهر اآليات التمويل البديلة .بعد
ذلك يحتاج مقدمو راأ�س املال اإىل
تكوين متويل مرن ح�سب الطلب
لكل حالة عميل وخطط اأعمال /
منو ؛ وتخ�سي�س راأ�س مال لهذه
ال�سركة ليكون “م�سابه-لالأ�سهم” اأو
“ ُم�سابه-للديون” كما يتطلب الأمر.
ومن الوا�سح اأن العمل خارج اإطار
�سيا�سة �سارمة حمددة موجودة
داخل البنوك يتيح ملقدمي راأ�س
املال اخلا�س اأن يكونوا مبدعني يف
ت�سميم �سروطهم التجارية ،من
اأجل معاجلة خطط منو ال�سركات
ال�سغرية واملتو�سطة ب�سكل اأف�سل.
وتظل فئات الأ�سول التمويلية غري
التقليدية يف الأ�سواق النا�سئة اأقل
انت�سار ًا اإىل حد ما وتختلف اختالف ًا
كبري ًا عنها يف الأ�سواق املتقدمة،
مع عدد اأقل بكثري من اجلهات
الفاعلة يف ال�سناعة .ومع ذلك ،
فاإن مثل هذا التمويل كان موجود ًا
منذ عقود يف الأ�سواق املتقدمة مثل

الوليات املتحدة واأوروبا .وقد اأثبتت
البيانات التاريخية اأن متو�سط معدل
العائد الداخلي الإجمايل لفئات
الأ�سول هذه كان واعدا لل�سركات
الفت ّية لي�سل اإىل م�ستويات +
 .20٪واعتماد ًا على فئة الأ�سول،
ميكن تنظيم هذه العائدات عرب
مزيج من عائد “الدين” التعاقدي
ومن خالل الجتاه الت�ساعدي
لقيمة “الأ�سهم” .وبالنظر اإىل
�سجعة للعوائد املُع ّد َلة
الإمكانيات املُ ّ
ح�سب املخاطر ،فاإننا نتوقع املزيد
من الأموال التي ت�سعى اإىل اأن يتم
ا�ستثمارها يف هذه الفر�س التمويلية
للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
وتنويع حمافظها ال�ستثمارية
بالت�ساوي؛ الأمر الذي ينبغي اأن
يقلل اإىل حد ما من فجوة التمويل
ال�سخمة يقوم بهيكلتها بطريقة
فعالة ومفيدة.
ت�سهد منطقة دول جمل�س التعاون
اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط
و�سمال اأفريقيا حتولت اقت�سادية
واجتماعية �سريعة  ،ويبقى قطاع
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف
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بالنسبة إلى تمويل الميزانين وغيره من سبل
التمويل غير التقليدية للعمل في الشركات
الصغيرة والمتوسطة  ،فإن األمر األساسي هو
شفافية المعلومات ومستوى العناية التي يتم
تقديمها للشركات الصغيرة والمتوسطة

قلب هذه القوة ،لي�ساهم ب�سكل
كبري يف القت�ساد واملجتمع
والناجت الإجمايل .ويظل التمويل،
�سواء من حيث الكم اأو من وجهة
النظر الهيكلية ،اأمر ًا اأ�سا�سي ًا
لتنمية امل�ساريع ال�سغرية
واملتو�سطة احلجم.
�سيظل التمويل امل�سريف التقليدي
هو ال�سكل الأ�سا�سي للتمويل الذي
حت�سل عليه ال�سركات ال�سغرية
واملتو�سطة؛ ومع ذلك ،فاإن اأ�سواق
الأ�سهم والأ�سواق العامة هي اأحد
اخليارات! لكن يف القت�سادات
النا�سئة مثل بلداننا ،متيل ال�سركات
ال�سغرية واملتو�سطة اإىل العمل يف
اإطار خيارات متويلية ذات �سيولة
�سعيفة باملقارنة مع م�ستوى الرقي
واملوارد والقيود التنظيمية .وبالنظر

اإىل كل ما �سبق ،فاإننا نعتقد اأن فئات
التمويل البديلة يف القطاع اخلا�س
�ستكون مبثابة التغيري احلقيقي يف
قطاع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة،
واأن تطورها �سيوؤهلنا لقطع �سوط
طويل يف معاجلة بع�س جوانب
عدم الكفاءة املوجودة يف اأ�سواقنا
النا�سئة ،متاما كما تطورت هذه
الأ�سواق يف مناطق اأخرى.
يعترب تثقيف العمالء املحتملني،
وو�سطاء ال�سوق واأ�سحاب ال�ساأن
املنا�سبني هو املفتاح لإيجاد القيمة
احلقيقية” ملثل هذه الأدوات املالية؛
وحتقيق التوازن يف نهاية املطاف بني
طموحات وم�سالح النمو اخلا�سة
بال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة
ور ّواد الأعمال ،مع م�سالح مزودي
راأ�س املال.

من  12اأ�سطوانة ب�سكل )V )V12
ب�سحب طبيعي على الإطالق .وبف�سل
العمل على بع�ض النواحي ،ارتفعت
ق ّوة حم ّرك “� 812سوبرفا�ست”
� Superfast 812سعة 6.5
ليرت مبقدار 10اأح�سنة لت�سبح
 810اأح�سنة عند  8500دورة يف
الدقيقة ،مع زيادة طفيفة يف العزم
لي�سبح  719نيوتن مرت عند 7
اآلف دورة يف الدقيقة.
وعلى غرار �س ّيارات ال�سباقّ ،مت
اللجوء ب�سكل مك ّثف اإىل األياف
الكربون يف بناء ال�سيارتني وذلك
جلعلهماخفيفتنيومتجاوبتني
ولزيادةجاذب ّيتهماالريا�سية
و�سكلهماالهجومي.
وما دام هذان الطرازان مك�سوفني
بالكامل بدون زجاج اأمامي ،كان
اأحد اأهم التحديات ابتكا َر ح ّل
ان�سيابييحر�ضعلىا�ستمتاعال�سائق
باأداءهما،فكانتالنتيجة“الزجاج
الأماميالفرتا�سي” التي ابتكرتها
فرياري والتي دجمها امل�س ّممون
يف الغطاء الن�سيابي اأمام لوحة
العدّادات واملقود بغية تاأمني راحة
كبرية اأثناء القيادة.
التصميم:

ّ
تشكل �س ّيارتا فرياري
“مونزا”  Monza SP1وSP2
ال�سيارتان الطليع ّيتان �سمن مفهوم
جديد يحمل ا�سم “اإيكونا” Icona
اأو الأيقونة .وي�ستوحي هذا املفهوم
ت�ساميمه من ال�سيارات الأكرث
تاأثري ًا يف تاريخ امل�س ّنع الإيطايل
بغية ابتكار فئة جديدة من ال�سيارات
املحدودة العدد اخلا�سة للعمالء
وهواة جمع ال�سيارات.
ا�ستوحيت �س ّياراتا Monza SP1
و SP2من طرازات باركيتا التي
تعود اإىل خم�سينيات القرن املا�سي،
وهما جم ّهزان باأقوى حم ّرك فرياري

التصميم الخارجي

ُ�س ّممتال�س ّيارتانعلى�سكل�س ّيارة
ع�سريةمبقعدواحدت�ستهدف
جي ًال جديد ًا من ال�سائقني النبالء.
وتَظهربو�سوحلغةالت�سميم
املعتمدة يف  Monza SP1و
 SP2يف �سكليهما الأنيق ومظهر
هيكلهمااجلانبي على �سكلاجلانح
امل�سنوعني بالكاملمن األياف
َ
الكربونواأبعادهماوتفا�سيلهما
املتقنةوخطوطهما غري الزائدة.
ويبدو �سكل ال�سيارة اجلانبي الأنيق
الذي يحتوي على احل ّد الأدنى من
التفا�سيلوكاأ ّنهيطفوعلىامل�ستّت

اخللفي امللتوي والقوي الذي يحيط
الذيل ،و َيظهر اأي�س ًا بو�سوح جمال
 Monza SP1و SP2الع�سري
للغاية يف اجلانب اخللفي الذي يتم ّيز
بال�سكل املتم ّوج املن�ساب املعهود يف
�س ّيارات فرياري.
تق�سيم
وقد كانت الفكرة املحورية
َ
ال�س ّيارة اإىل هيك َلني :غطاء علوي
وهيكل �سفلي .وامللفت يف هذه احلالة
اأ ّنها ت�سمح باعتماد مفهوم جديد
لالإ�ساءةاخللفية :فقد اأعيدت�سميم
امل�سابيحاجلانبيةوم�سابيح
الفرامل لتتّخذ �سكل ّ
خط واحد
من�ساب من ال�سوء ُمدمج ب�سال�سة
يف الفجوة الرفيعة بني الهيك َلني.
ويعترب هذا الت�سميمنظرة ع�سرية
للغاية لل�سكل اخللفي ل�س ّيارتَي750
مونزا  Monza 750و”375
اأم اأم”  MM 375اللتني �س ّكلتا
م�سدروحيللت�سميم.
وتربز فكرة ّ
“خط ال�سوء” ال�سهرية
من جديد يف امل�سابيح الأمام ّية
وعلى طول فتحات الهواء اجلانبية،
فتعطيانطباع ًامم ّيز ًاوكاأ ّنها
“خاليةمنتفا�سيلاإ�سافية”.
ويتم ّيزجانباال�س ّيارتَنيمبظهر
وخال متام ًا من التعقيدات ل
جامد ٍ
تقطع ان�سيابه �سوى فتحات الهواء
اجلانبية املج ّوفة امللفتة التي تذ ّكر
ب�س ّيارات“باركيتا”القدمية.وتتح ّلى
وخال
مقدّمة ال�س ّيارة بطابع رزين ٍ
من الزينة :فهي عبارة عن م�ساحة
واحدة مل�ساء وغري ّ
متقطعة ل
حتتوي ا ّإل على الأ�سا�سيات فتدمج
ب�سكل �سل�ض بني غطاء املح ّرك
والأجنحةاملتم ّوجة.
وقد اأويل اهتمام خا�ض لت�سميم
املدجمني اللذينيفتحان
البابني َ
اإىل الأعلى .فقد تط ّلب ذلك
اإعادة ت�سميم با َبي �س ّيارة 812
 Superfastبالكامل ،و ّمت اللجوء
م�سنوعني
اإىل غطاء حم ّرك وجانح
َ
من قطعة واحدة من األياف الكربون،
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فيراري “مونزا”
 SP1وSP2
ثقافة

سلع فاخرة

الخاصة
طرازان من الفئة
ّ
المحدودة “إيكونا”

November 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M / 76

Extraordinary
Lifestyle Events
     
         
           
        
      

  
+
 





ثقافة

سلع فاخرة

مف�سالت يف اجلهة
وهما ي�س ّمان ّ
الأمامية لت�سليط ال�سوء على حم ّرك
 V12املذهل متى ّمت فتح الغطاء.
المقصورة

لقد ر ّكز تطوير ت�سميم جتهيزات
املق�سورة بوجه خا�س على مق�سورة
ال�سائق .فقد كان من ال�سروري
اإعادة ت�سميم العدّادات وجمموعة
العدّاداتوهيكل ّيةاملقعدب�سكل
وظيفيلتل ّبيمتط ّلباتال�سائق
اجلديدة ،مع الإبقاء يف الوقت عينه
على تناغم يف لغة الت�سميم بني
الهيكلاخلارجيوالفل�سفةالكامنة
وراءالت�سميم.
ينق�سم �سكل املق�سورة الهند�سي
اإىل ثالثة م�ستويات .يح ّد امل�ستوى
وي�سم
الأ ّول اأفقُ ال�سائق الب�سريّ .
امل�ستوى الثاين العدّادات واملقود
ت�سم
وفتحات الهواء .اأخري ًاّ ،
املق�سورة القليلة التفا�سيل ،عند
م�ستوى مرفق يد ال�سائق ،اأزرار
التح ّكم الباقية ،وهي جم ّمعة على
م�ساحة واحدة ب�سيطة وخالية
بالكامل من ا ّأي التفا�سيل اجلمالية.
المحرّ ك وعلبة التروس

ا�ستوحي حم ّرك �س ّيارتي Monza
 SP1و SP2مبا�سرة من حم ّرك
�س ّيارة  ،Superfast 812وهو
موؤ ّلف من  12اأ�سطوانة ب�سكل V
 ،))V12ونال جائزة اأف�سل حم ّرك
ب�سعة اأعلى من  4ليرتات واأف�سل

حم ّرك جديد يف حفل جوائز
املح ّرك الدويل لعام  .2018وقد
اتّ�سم املح ّرك بعدد من احللول
الإبداعية ،ومنها نظام حقن مبا�سر
يتم ا�ستخدامه
ب�سغط  350بار ّ
لأ ّول م ّرة يف حم ّرك عايل الأداء
عامل بالبنزين مع م�سالك �سحب
متغري م�ستوحاة من
ب�سكل هند�سي ّ
حم ّركات �س ّيارات الفورمول  1ذات
ال�سحب الطبيعي.
عال اإىل
ويوؤدّي نظام احلقن ب�سغط ٍ

م�ستوى اأف�سل يف حتويل البنزين
مما يخ ّف�س اإىل
املحقون اإىل رذاذّ ،
ح ّد كبري من كم ّية اجلزيئات املنبعثة
يف مرحلة حتمية املح ّفز ،فيحر�س
بذلك على التوافق مع ت�سريعات
النبعاثاتاملحدّدة.
وت�سهماأي�س ًاا�سرتاتيجياتعملية
التع�سيق املعتمدة يف ناقل احلركة
بقاب�س مزدوج يف تعزيز طابع
ال�س ّيارتَنيالريا�سي.
ديناميّ ات السيارة

تتميزهذهال�سيارةبت�سميمها
الهند�سيالفريدمننوعهولتحقيق
الأهداف املو�سوعة ،فقد مت اعتماد
نظام “قاعدة العجالت الق�سرية
الفرتا�سية الذي مت تقدمية للمرة
الأوىل على �سيارة F12tdf
ولحق ًا مت اعتمادها على طراز
� 812سوبرفا�ست وكذلك اأي�س ًا
مت ا�ستخدام نظام “املقود املوؤازر
الكهربائي” اأو EPS )Electric
.)Power Steering
اأما فيما يتعلق بالعجالت متتلك
ال�سيارة اإطارات بقياس 21اأن�س
والذي اأدى اإىل تطلبها لقيا�س
اأكربفقيا�سالعجلتنيالأماميتني
()275/30واخللفيتني
( )315/30ومت و�سع نظام تعليق
اأكرث�سالبةبقليللتح�سنير�ساقة
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ال�سيارةوتقليلوقتالإ�ستجابة.
ونتيج ًة لذلك فاإن هذا الطراز يتميز
بتوازن مثايل من دون اأي نوع من
التدحرج مما اأك�سبه اأ�سلوب قيادة
جوهريياأبىامل�ساومة.
الديناميات الهوائية

يعترب”الزجاجالأماميالفرتا�سي”
جزء ًا من دفق الهواء �سمن
الدينامياتالهوائيةيفال�سيارة
والذي يقع اأ�سفل الزجاج الهوائي يف
جانب ال�سائق ،وبت�سميم ذو �سكل
اأن�سيابيللمنطقةالعلويةمنه.وهذا
اأحدث مبا ي�سمى دفق الهواء الراأ�سي
والذي يقوم بحرف تدفق الهواء
من فوق راأ�س ال�سائق بحيث يخلق
فقاعة هواء منخف�سة ال�سرعة حول
مق�سورةالقيادة.
بالإ�سافة اإىل ذلك هنالك حاجزين
مائلني داخل اأنبوب “الزجاج الأمامي
الفرتا�سي” يقومان بتقليل الإزعاج
ال�سادرعنالدينامياتالهوائية
ومنح اأق�سى قدر من الراحة.
تجهيزات السائق ومساعد

السائق

حيث عملت فرياري مع “لورو بيانا”
ل�سنعمالب�سخا�سة م�ستوحاة من
الت�ساميمالأنيقةمناخلم�سينيات،
ت�سملجمموعةاملالب�سلل�سائق

وامل�ستوحاة من ت�سميم مونزا SP1
و SP2على بنطال و�سرتة منتفخة

م�سنوعة من ال�سوفالقابلللتمدد
بتقنيةاملقاومةللمطر والتيبدورها
حتمي ال�سائق من العوامل اجلوية ومتنحه
الراحة وحرية احلركة اأثناء القيادة.
وعملت فرياري اأي�س ًا مع “برلوتي”
العالمةاملخت�سةبالأحذيةواجللود
الراقية،لت�سنيعمنتجاتفريدة،حيث
مت تطوير خوذة للراأ�س من الكربون فايرب
خ�سي�س ًا ملنح عمالء مونزا  SP1و
 SP2الراحة والأمان التي يحتاجونها
عندالقيادة.
برنامج صيانة لسبع سنوات

يج�سدبرنامجال�سيانةاملمددل�سبع
ّ
�سنوات املتوفر مع طرازي مونزا SP1
و SP2معايري اجلودة القيا�سية التي
تتبناها فرياري وزيادة الرتكيز على
خدمةالعمالء.
وت�سمل مزايا هذا الربنامج املتعددة
ال�سيانة الدورية (كل  20األف
كيلومرت اأو كل �سنة ّ
بغ�س النظر عن
امل�سافة املقطوعة) ،وقطع غيار اأ�سلية
وفحو�سات دقيقة من قبل موظفني
مدربني مبا�سرة يف مركز تدريب
فرياري يف مارانيلو با�ستخدام اأحدث
اأدوات الت�سخي�س .وتتوفر هذه اخلدمة
يف اأ�سواق العامل كافة ولدى كل الوكالء
يف �سبكة وكالء فرياري الر�سمية.

نعلو بخدماتنا
لنرتقي بتواصلكم.

لألعمال أهل ثقة.

رآي

الشباب  ..استثمار
بال حدود
بقلم  :مريم الحمادي ،مدير مؤسسة القلب الكبير

منذ ت�سعينيات القرن املا�سي
حتول احلديث عن امل�ستقبل اإىل
مزيج مربر ما بني الهاج�س وال�سغف،
ول يكاد يخلو �سهر يف رزنامة العام،
من فعالية اأو مبادرة ت�ستعر�س �سبل
ا�ست�سرافامل�ستقبل:م�ستقبل�سوق
العمل،م�ستقبلالتكنولوجياوالذكاء
ال�سناعي،م�ستقبلاملناخوالبيئة،
م�ستقبلو�سائلالنقلوالت�سال…
ولكي يكون احلديث عن امل�ستقبل
جمدي ًا ويف �سياقه ال�سليم ،ل بد من
التذكري ببع�س البديهيات حتى
ل تتحول اإىل م�سلمات وتختفي
تدريجي ًا من م�سهد اجلدل العاملي،
فبع�س الأحاديث التي تتناول
امل�ستقبل ،توحي وكاأنه تلك املحطة
البعيدة يف اأفق الزمن ،التي ت�سكلت
واتخذت �سماتها ونحن ذاهبون
باجتاهها حتم ًا ،وعلينا اأن نتح�سر
للقائها وهذا �سعور �سائد يجب
ت�سحيحه .واأبرز تلك البديهيات:
اأن يكون اأي حديث عن امل�ستقبل
هو حديث عن الإن�سان اأو ًل ،اإذ ل
ميكن الف�سل بني م�ستقبل الأعمال
والتقنياتوالخرتاعاتوال�سيا�سات
والقوانني ،وبني جناح ا�ست�سراف
م�سرية التنمية نحو ال�ستدامة ،
وبني الإن�سان الذي على اأ�سا�س
ثقافتهومهاراته�سيتحدد�سكلهذه

القطاعاتوم�ستوىا�ستقرارها.
بال�ستناد اإىل هذه احلقائق و�سرورة
حتويلها اإىل قاعدة ومنهج للخطط
والربامجوال�سيا�ساتالعامة،
حددنا اأهداف “موؤمتر ال�ستثمار
يف امل�ستقبل” يف كافة دوراته،
وهي ترميم الن�سيج الجتماعي
واإ�سالح ال�سرر الذي ت�سببت به
النزاعات والكوارث والفقر ،اأي
ال�ستثمار يف الإن�سان وغر�س بذور
ثقافته ووعيه ليزهر ممار�سات
اإيجابية ملتزمة ومفيدة.
يف الدورة الأوىل ،طرح موؤمتر
ال�ستثماريفامل�ستقبلاأمام
احلكوماتواملنظماتالدولية،
ق�سيةالأطفال واليافعنيالذين
تاأثروا بال�سراعات والنزاعات ،ويف
الثانيةتناولق�سيةتكافوؤ الفر�س
وعدالتها بني اجلن�سني ،ويف الثالثة
التي نحن على موعد معها يف 24اأكتوبراحلايل� -سيطرح ق�سايا
وهمومال�سباب�سحاياال�سراعات
والأزمات والفقر .واخرتنا لهذه
الدورة �سعار “ال�سباب… حتديات
الأزمات وفر�س التنمية” لتكون
ر�سالتنا اأن هناك اأمل وهناك
فر�سة لي�س لهوؤلء ال�سباب فقط ،بل
وللمجتمعوالقت�سادالعاملينيتتمثل
بال�ستفادة من طاقاتهم ومن دجمهم
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يف منظومة الريادة وال�سراكة الكاملة
و�سنعالقرار.
ولتحقيق هذه الر�سالة� ،سرنكز من
خالل موؤمتر ال�ستثمار يف امل�ستقبل
على عدة حماور ،و�سنحاول اأن تكون
مو�سع توافق على امل�ستويني الر�سمي
واملوؤ�س�ساتي :املحور الأول هو كيفية
توفريالدعموامل�ساعدةلل�سباب
 �سحايا الأزمات وال�سراعات،واأولئك الذين يعانون من حتديات
اللجوء الق�سري خا�س ًة اأن ن�سبة
 85%منهم جلاأوا اإىل دول
نامية تكافح من اأجل النهو�س
باقت�سادها وبنيتها التحتية
وخدماتها ال�سحية والتعليمية.
املحور الثاين يتناول واقع وم�ستقبل
التعليم والفروقال�سا�سعة بنيارتفاع
ن�سبةاملتعلمنيبنيال�سبابمقابل
ارتفاع ن�سب البطالة ،ونطرح من
خالل هذا املحور اأهمية حتقيق
التوازن بني املهارات التي يتطلبها
�سوق العمل واملناهج التعليمية يف
املدار�س واجلامعات ،وبحث ال�سبل
الكفيلةبال�ستفادةمنطاقات
ال�سباب واإدماجهم كقوة عمل ت�ساهم
يف دفع عجلة النمو القت�سادي
وت�سارك يف البناء الجتماعي.
ويتمثل املحور الثالث يف تغيري عقلية
التعامل مع متكني ال�سباب من

مهارات ريادة الأعمال  ،يف ظل
التغريات املت�سارعة على اأ�سواق العمل
ومتطلباته .ل �سك يف اأن ال�ستثمار يف
طاقات ال�سباب وتطوير ثقافة ريادة
الأعمال لديهم يوؤهلهم ب�سكل كامل
للم�ساركةيفالبناء والنمو القت�سادي
ويجعلهم اأكرث قدرة على ا�ستحداث
فر�س عململختلف الفئات الجتماعية
وتوجيه طاقاتهم نحو ا�ستثمارات ذات
بعد اجتماعي يخدم اأهداف التنمية
امل�ستدامة.
اأما املحور الرابع فريكز على الفر�س
ال�سائعةاأمامالفتياتبفعلالتقاليد
والعادات ال�سائدة التي توؤخر تقدمهن
يف العمل واحل�سول على وظائف
واإمكاناتلتطويرمهاراتهناملهنية
في�سبحنم�ساركاتيفم�سريةالتنمية
جنب ًا اإىل جنب مع الرجل.
واإذا متعنا مبا يقوله اخلرباء فاإن
امل�سكالتالجتماعيةوالثقافية
ال�سائدة يف هذه املرحلة ،تعود اأ�سبابها
اإىل التهمي�س والإهمال والإق�ساء
الق�سريلل�سبابمن اجلن�سنيالذين
يعي�سونظروف ًاا�ستثنائية�سعبةعلى
وجه اخل�سو�س .اإن غياب الفر�س
اأمام هوؤلء و�سعهم يف تناق�س مع
جمتمعاتهم ويف حالة رف�س للثقافة
والفعل اجلماعيني ،وهو ما اأو�سلهم
اإىل مرحلة من ال�سعور بالظلم دفعتهم
للتفتي�سعنو�سائل�سارةلي�ستيعيدوا
فيهامكانتهمول ُي�سمعواالعامل�سوتهم.
عندما ي�سعر ال�سباب اأن املجتمعات
املحلية واملجتمع الدويل مل تعد
حا�سنة وفية لهمومهم� ،سيفت�سون
حتم ًا عن حوا�سن بديلة تكون على
تناق�س تام مع املجتمعات التي
ي�سعرون اأنها ا�ستثنتهم.
الأمر ذاته ينطبق على امل�سكالت
القت�ساديةالعاملية،اإنها�سل�سلة
مرتابطة ،اإذا �سعفت اإحدى حلقاتها
تفككت ،فكيف اإذا كانت هذه احللقة
الأقوى والأكرث اأهمية وهي ال�سباب،
اأداة التغيري والتجديد والتطور وموؤ�سر
احلياة لكل اأمة.

