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“كريبتو البز”..
 5مشاريع ناشئة تتنافس على جوائز
تكنولوجيا التعليم

اأعلنت “كريبتو البز” ،مركز االبتكار العاملي
امل�شتوى وبيئة العمل امل�شرتك املُلهمة ،عن
قائمة من خم�شة م�شاريع نا�شئة تاأهلت للمرحلة
النهائية يف م�شابقة ابتكارات تكنولوجيا التعليم
ّ .2018مت اختيارها باإ�شراف جلنة رفيعة
امل�شتوى موؤلفة من خرباء عامليني وحم ّليني
تخ�ش�شني بارزين يف جمال تكنولوجيا
و ُم ّ
التعليم واالأعمال.

18

 5سبا تجعل أكثر ق ر على
التحكم با با النجا

من حيث املبداأ ومن خالل العمل الدوؤوب ،ميكن
لكل منا زيادة تاأثريه وجناحه .ميكنك اأن
ت�شبح ناجح ًا يف جمال عملك ولديك القدرة
على ال�شيطرة على حياتك املهنية.

22

22

خالد زعترة المؤسس والرئيس
التنفيذي:
تكون شركة مليارية
 360فيو
ناشئة

30

ي�شعى خالد زعرتة ،املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي
ل�شركة “ 360فيوز” ،النا�شئة املتخ�ش�شة يف
الواقع االفرتا�شي والت�شوير احلي املبا�شر،
التي تتخذ من االإمارات مقر ًا ،اإىل حتقيق حلمه
وم�شاعدة املاليني من النا�س حول العامل يف
ال�شفر عرب الزمن من خالل تطبيق فيديوهات
الواقع االفرتا�شي يف  360درجة االأول مبنطقة
ال�شرق االأو�شط والذي ا�شتطاع جذب اأكرث من
مليون م�شتخدم منذ اإطالقه قبل اأكرث من عامني.
ويف مقابلة خا�شة مع “العربية Entrepre-
 ”neurقال اإن التطبيق مينح امل�شتخدم عرب
جتربة ح�شرية وهو جال�س يف بيته حق الو�شول
اإىل اأبرز االأحداث ،واملنا�شبات ،واالأمالك
العقارية الفاخرة التي ت�شاوي قيمتها ماليني
الدوالرات.

يبدو اأن احلدود الفا�شلة بني املجالني
الرقمي واملادي تتال�شى ب�شرعة فائقة؛
فما كان ثابتًا ً
وملال يف املا�شي اأ�شبح االآن
ديناميك ًيا وخمتل ًفا على نح ٍو غري م�شبوق.

الش بكة المكانية
ربط ت كوك ب األرض أكثر من
كل امبراطوري ات التاريخ

38
مجلة  Entrepreneurالش ر
كرمت  28ش صية
األو
وش ركة على أ م نجا ات ا
نظمت جملة Entrepreneur

ال�شرق االأو�شط ،حفل جوائزها ال�شنوية
Enterprise Agility Awards
لعام  ، 2018يوم  4دي�شمرب  2018يف

احلبتور باال�س دبي ،وكانت ال�شركة الراعية
للجوائز هذا العام �شركة االت�شاالت املتنقلة
 ،duجاءت اجلوائز تكرمي ًا لل�شركات واالأفراد
الذين حققوا اجنازات يف جماالت عملهم،
وقدموا م�شاهمات بارزة يف جميع اأنحاء ال�شرق
االأو�شط.

46

وقريبا
كري م ب اص ينطلق في مصر
ً
بالس عودية وباكستان

يوم ًا بعد يوم تتعزز ا�شتثمارا كرمي وتتنوع ي
جمال خدمات النقل الداخلي ،وموؤخر ًا اأطلقت
ال�شركة خدمة “كرمي با�س” ،وهي خدمة
جديدة يف جمال النقل واملوا�شالت ،لت�شبح
القاهرة بذلك اول مدينة ت�شهد الت�شغيل
الفعلي للعمليات ،وياأتي االإطالق كجزء من
التزام �شركة  Careemبحل م�شاكل النقل ،
وحت�شني �شبكة املوا�شالت وخلق املزيد من
فر�س العمل.
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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 اcﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اbﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.

@

)800-ARADA (27232

www.aljada.com

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واcﺣﻜﺎم
ّ

ً
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
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سكي الينو ..قصة ليجية يتردد
ً
عالميا
ا ا
تعد �شركة “ Z Levelليفل زي” اأول م�شنع

�شركات نا�شئة يف ال�شرق االأو�شط ،الأفكار
ومفاهيم موؤ�ش�شيها الثالثة ،يقول زمان عبد
احلميد زمان الرئي�س التنفيذي ل�شركة “ ليفل
زي” نقوم بت�شميم االفكار وجتربتها يف االأ�شواق
لقيا�س مدى فعاليتها وتفاعل ال�شوق معها ،واأول
�شركة مت اإطالقها من قبلنا هي « SkipLino
» وهي نظام متعدد اللغات الإدارة احل�شود
والطوابري.

54

تى
لع مت

56

المو في دعا
التجارية

تعترب و�شائل التوا�شل االجتماعي و�شيلة مهمة يف
الدعوة للعالمة التجارية والرتوي لها ،وتُ�شتخدم
حالي ًا اأكرث من اأي وقت م شى يف التوا�شل املبا�شر
مع العمالء .فحينما يتعلق االأمر بال�شركات
واالأعمال ،يعترب احل�شول على الدعم االإيجابي
من املو فني اأمر ًا هام ًا للم�شاهمة يف تاأ�شي�س
من�شة ثابتة جتعل منهم دُعا ًة للعالمة التجارية
وداعمني لها يف الوقت اته.

56

م رعة  Nestتجعل من البحرين
حاضنة أعمال
تتواجد م�شرعة االأعمال  Nestيف ال�شرق

االأو�شط منذ عام م شى وتتخذ من البحرين مقر ًا
لها ،وتكمن مهمتها يف ت�شهيل جتربة مراحل
تو�شع ال�شركة النا�شئة وعلى رائد االأعمال وتقدمي
امل�شاعدة والدعم الالزمان لت�شهيل و�شرعة و
ال�شتارت اب.

60

نمو الشركا من
ستة ر
ل الت كير بشكل م تل حول
أعمال م

يف ع�شر االرتباك الرقمي ،حتتا كل �شركة
اإىل التفكري ب�شكل خمتل حول اأعمالها �شواء
يف النمو خار اأ�شواقها االأ�شا�شية ،اأو لتفادي
املناف�شة من الداخلني اجلدد .ولكن يف كثري من
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االأحيان نعهم املهارات الدقيقة التي �شاعدت
ال�شركات على النجا يف املا�شي من حتقيق
النجا يف امل�شتقبل .يف زيروك�س جددنا ال�شركة
عدة مرات مع تغري التقنيات واالأ�شواق مبرور
الوقت.

64

تطبع مست بل
 5و ا
الم سات الرقمي في 2019

ّهد التوجهات التكنولوجية والبيانية املتغرية مثل
تكنولوجيا  5Gوالذكاء اال�شطناعي والبلوك�شني
لتغريات
وخ�شو�شية البيانات وال�شحابة الطريق ّ
كبرية يف تكنولوجيا املعلومات وهند�شة ال�شبكات
أهم  5تو ّقعات للعام املقبل.
عام  2019بح�ش ا ّ

70

توج ات ا تراتيجية في
ف
مجال التكنولوجيا للعا 2019
يهتم خرباء التقنية هذه االأيام على اأهم 10

توجهات ا�شرتاتيجية يف جمال التكنولوجيا ،والتي
ينبغي على املوؤ�ش�شات ا�شتك�شافها والتعرف عليها
خالل العام .2019

74

ا
بدو
ا
كا ا طناعي في مركز ف

المنا عات ا يجارية

عر�س مركز ف س املنازعات االإيجارية يف دبي،
�شل�شلة مراحل تطور التقا�شي العقاري ،دمة
القطاع واالإ�شهام يف تعزير ثقة امل�شتثمرين.

76

“رين رو ر إي و ” الج ي
ال ا ر متع د ا ت امات

السيار

مع ت�شجيلها لن�شبة مبيعات ملحو ة يف
فئة ال�شيارات ال�شغرية الفاخرة متعددة
اال�شتخدامات جتاوزت � 772،096شيارة
وفوزها باأكرث من  217جائزة دولية ،تاأتي
الن�شخة اجلديدة من "رين رو ر اإي وك" بن�شخة
متطورة عن االأ�شل مت ت�شميمها وهند�شتها
وت�شنيعها يف بريطانيا ،حيث تدم اإرث "رين
رو ر" العريق مع اأحدث التقنيات �شمن ت�شميم
ا�شتثنائي يلبي احتياجات العمالء اليوم.

76
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أﻫﻼً ﺑﻚ ﰲ ﻋﺎمل اﺳﺘﺜﻨﺎيئ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻓﺨﺮ ﻓﻨﺎدﻗﻨﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺗُﺨ ﻠّﺪ اﻟﻠﺤﻈﺎت ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة،
ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ إﱃ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺮﻳﺎض.

ﺳﻴﺤﻈﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺠﺰ اﳌﺒﺎﴍ .
radissoncollection.com

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺤﺮر

الوا

االفترا

احلدود الفا�شلة بني املجالني
الرقمي واملادي تتال�شى ب�شرعة
فائقة؛ فما كان جامداً و ًال
يف املا�شي اأ�شبح االآن ديناميك ًيا
وخمتل ًفا على نح ٍو كبري.
يتغري؛
كل �شيء على و�شك اأن ّ
فخالل العامني اإىل االأعوام ا م�شة
القادمة� ،شيحظى العامل بطوفان تلو
االأخر من البيانات ال شخمة املمتعة
واملفيدة والتفاعلية واحليوية التي
ميكنك روؤيتها والتوا�شل معها.
التغريات املقبلة يف امل�شتقبل
�شتحدث تغي ًريا جذر ًيا على جميع
جوان حياتنا ،بد ًءا من جتارة
البيع بالتجزئة واالإعالنات اإىل عامل
االأعمال والتعليم ً
و�شوال اإىل قطاع
الرتفيه والتوا�شل االجتماعي.
العامل ينتظر تغريات هائلة نتيجة
ل�شل�شلة من التقنيات والتي �شتبداأ
ب�شبكات ات�شال اجليل ا ام�س

ا

العاملية واالنت�شار الوا�شع للذكاء
اال�شطناعي وهناك ما يزيد عن
ع�شرات مليارات االأجهزة مت�شلة
حول العامل �شتو ّلد نتائ وكم من
البيانات الواقعية يف كل ثانية ويف
كل مكان.
اأما االنت�شار الوا�شع وال�شريع للذكاء
اال�شطناعي ،ف�شيح ّول كل �شيءٍ
ن�شتخدمه يف حياتنا اإىل اأجهزة
كية وم�شتقلة و ات ّية الربجمة .فيما
�شتقوم تقنية البلوكت�شني وا دمات
ال�شحابية بتوفري طبقة بيانات
اآمنة ،ما ُيعيد قدرة التح ّكم بها اإىل
امل�شتخدمني ويتيح لهم بناء بنية
حتتية مع ّقدة مبنية على القواعد يف
العوامل االفرتا�شية امل�شتقبلية.
مع انت�شار البيئات التي تدم بني
العاملني الرقمي واملادي لن يقت�شر
ا�شتخدامنا لل�شا�شات ثنائية االأبعاد
لدخول عامل ال�شبكة العنكبوتية
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م

ال وفا

العاملية ،إا ا �شتم ّكننا ّ
نظارات
الواقع االفرتا�شي والواقع املعزّز
من التوا�شل مع عامل من ال�شور
الرقمية ومب�شتويات متعدّدة من
البيانات املرئية.
على الرغم من اأننا نعي�س كب�شر
يف بيئة ثالثية االأبعاد ،اإال اأن �شبكة
االإنرتنت التي ن�شتخدمها اليوم
و�ش ّممت بهدف
ب�شيطة الواجهة؛ ُ
م�شاركة املعلومات وتلقيها عرب
�شا�شة حا�شوب ّ
م�شطحة .غري اأننا
مع تزايد عدد املج�شات و هور
الذكاء اال�شطناعي وال�شبكات
املرتابطة التي �شاهمت يف تقليل
ا طو الفا�شلة بني العاملني املادي
والرقمي� ،شرنا بحاجة اإىل �شبكة
مكانية ت�شاعدنا يف ر�شم عامل ثالثي
االأبعاد بنه رقمي.
يف اأواخر الثمانينات ،كانت �شبكة
االإنرتنت العاملية املبتكرة حدي ًثا

اآنذاك مك ّونة من �شفحات اإنرتنت
ثابتة وتقدّم املعلومات بطريقة
اأحادية االجتاه ،فكان مبثابة نظام
�شخم لن�شر املعلومات وربطها
بطريقة خمتلفة عن اأي نظام �شابق
لنقل البيانات .وتتط ّل منا لالت�شال
باالإنرتنت اأن ن�شتخدم اأجهزة مودم
غري ثابتة وعانينا من البطء ال�شديد
املزع يف �شرعات االت�شال.
ويف احلقيقة فقد جنحت تقنيات
الذكاء اال�شطناعي وتقنيات
انرتنت اال�شياء تفري هائل ووا�شع
للمعلومات التفاعلية ،جنح يف ربط
كوك االأر�س خالل عقد واحد اأكرث
ا قامت به اإمرباطوريات خالل
قرون من الزمن.
Hassan Abdul Rahman
Editor in chief
hassan@bncpublishing.net
@HassanRahmann

Own Your Dream Home In Dubai
& Move In Today

Aed 80,000*
30 months

50% DLD

1,2,3,4

Post-Handover Payment Plan

Fee Waiver

Bedroom Apartment

MOTOR CITY

Call: 800 UPSALE | up.ae
*Terms and conditions apply

منحة 10
شرا ت
في م رجان رياد األعمال
ا�شت شاف مركز ال�شارقة
لريادة االأعمال �شراع
عر�س تخ ّر برنام
�Seedشمن فعاليات
مهرجان ال�شارقة لريادة
االأعمال ،و مت االإعالن عن
اأ�شماء اأحدث ا ريجني
وا�شم الفائز مبنحة قدرها
 10,000دوالر.
برنام  ،Seedهو �شل�شلة
من التدريبات املك ّثفة ملدة
�شتة اأ�شابيعُ ،ير ّكز على قنوات

ان فا

رسو ال دما

الت�شويق ،وجتربة العمالء ،وجمع
االأموال لل�شركات التي دخلت
االأ�شواق خالل ال  3-6اأ�شهر
املا�شية ،والتي تو ّلد اإيرادات
ثابتة اإال اأنها تُعا من �شع
تفاعلالعمالء.
ويتاأهل املر�شحون للتقدم
للح�شول منحة قدرها
10,000دوالر ،حيث يتم
تقييمهم بناء على عوامل خمتلفة
مثل االأداء ،وتنفيذ التجارب،
وتاأثري املنحة ،والنمو امل�شتدام،

المشتركة يزيد ا بية ال
اأكدت دائرة االأرا�شي واالأمالك
يف دبي اأن الر�شوم املنخف شة على
خدمات امللكية امل�شرتكة يف مناطق
التملك احلر يف دبي ،اأ�شهمت يف
جا بية امل�شاريع العقارية ،من
خالل الت�شجيع على ال�شراء بني
الراغبني يف اال�شتثمار على املدى
املتو�شط والبعيد ،وحتى اأولئك
الراغبني يف �شراء وحدات �شكنية
لالإقامة فيها ،ويظهر اإح�شاء
�شادر عن موؤ�ش�شة التنظيم
العقاري اأن ن�شبة االإنخفا�س يف
 11منطقة موزعة يف اأرجاء
خمتلفة من مدينة دبي ،ت�شل
اىل % 12يف بع س املناطق .
وجتدر االإ�شارة اإىل اأن املوؤ�ش�شة
ت�شرت على �شركات االإدارة
وجمعيات املالك تقدمي كافة
التفا�شيل املالية ملدقق ما
معتمد وم�شجل لدى املوؤ�ش�شة،
ومن ثم اإعداد التقارير املالية يف

الملكية
ارا

ف

دو ر للشركات الناشئة

وا ططامل�شتقبليةلل�شركةالنا�شئة.
وقد فازت �شركة ماماز بوك�س Ma-
 ma’s Boxباملنحة هذه املرة،

وهي عبارة عن خدمة با�شرتاك
�شهري تُو ّفر �شندوق ًا مليئ ًا
باملنتجات املفيدة لالأم والطفل.

ب

شرا و” رفة الشار ة” ف
ريا ة ا عما الم لية
نهاية كل �شنه مالية .واأتاحت
موؤ�ش�شة التنظيم العقاري
للمالك احلق يف طل احل�شول
على كافة التو�شيحات الالزمة
حول ر�شوم ا دمات ،من خالل
مراجعة �شركة االإدارة وجمعية
املالك يف امل�شروع .و إا ا مل
تظهر �شركة االإدارة اأو جمعية
املالك تعاو ًنا يف هذا املو�شوع،
اأو يف حال امتناعها لتقدمي
الردود او منع ا�شتخدام املرافق،
ميكنه تقدمي �شكوى ملوؤ�ش�شة
التنظيم العقاري.

وقع كل من مركز ال�شارقة لريادة
االأعمال �شراع وغرفة جتارة
و�شناعة ال�شارقة مذكرة تفاهم تهدف
اإىل موا�شلة تطوير جمتمع ريادة
االأعمال يف ال�شارقة ،وا�شتكما ًال للدور
الرئي�شي املتمثل يف تثقي وتوجيه
ودعم ر ّواد االأعمال ا ُ
جلدد يف االإمارة.
وتاأتي مذكرة التفاهم لتوؤكد على اأوجه
التعاون بني الطرفني ،وتعزيز الهدف
امل�شرتك بينهما واملتج�شد يف و�شع
ال�شارقة على ا ارطة العاملية بو�شفها
مركز ًا رائد ًا وناب ش ًا باحلياة لريادة
االأعمال .هذا وقد جرى توقيع االتفاقية

ال

لت زيز

على هام�س مهرجان ال�شارقة لريادة
االأعمال ،والذي ُيع ّد واحد ًا من اأكرب
مهرجانات ريادة االأعمال يف دولة
االإمارات ،واحلدث االأبرز حول ريادة
االأعمال يف ال�شارقة.
و�شيعمل هذا التحال اال�شرتاتيجي
كمن�شة تُتيح الأع شاء غرفة جتارة
و�شناعة ال�شارقة امل�شاركة يف برام
وف ّعاليات �شراع ،يف الوقت الذي
�شتح�شل فيه ال�شركات النا�شئة
املدعومة من طرف �شراع على اإمكانية
الو�شول اإىل ا دمات واملزايا التي
تُقدّمهاالغرفة.
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أﺧﺒﺎر
مؤس ة ب للم ت ب
ومايكروسوف ت اونا
لتمكي الشركا الناشئة

عقدت �شركة “ام  ”12التابعة مل�شاريع
مايكرو�شوفت لالإ�شتثمار املا قمة
“ام  ”12لالبتكار يف موؤ�ش�شة دبي
للم�شتقبل مبنطقة  ، 2071والتي
�شلطت ال شوء على كيفية اال�شتفادة
من البيانات وتقنيات الذكاء
اال�شطناعي  ،واأبرزتال�شركة خالل
عر�شها مدى اإلتزامها الرا�ش جتاه
دعم ريادة االأعمال والنمو االقت�شادي
يف دولة االإمارات.
مت خالل القمة توقيع مذكرة تفاهم
بني موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل و�شركة
مايكرو�شوفت تهدف اإىل ت�شجيع فر�س
العمل يف امل�شاريع النا�شئة التابعة
ملنطقة  ،2071وتعمل “ام  ”12على
دم ال�شركات النا�شئة يف منظومة
مايكرو�شوفت املتكاملة ومن ثم توجيههم
على طريق النجا  ،ويعترب هذا جزء
من ا دمات القيمة التي ت شيفها “ام
”12ملحفظة �شركاتها التي تعر�س
ابتكاراتها الأكرب ال�شركات يف العامل.
منطقة  2071منظومة متكاملة
تعمل على ت�شميم و �شناعة امل�شتقبل
من خالل التوا�شل العميق بني ال�شركات
واحلكوماتوال�شركاتالنا�شئة
وامل�شتثمرين وال�شباب واجلمهور ،
ويعد جذب املواه الفريدة من جميع
اأنحاء العامل احدى االأهداف الرئي�شية
يف اأجندة اأعمال منطقة 2071
 ،كما تقوم اأي ش ًا بت�شهيل و�شول
املواه العاملية اإىل ال�شركات الرائدة
واملوؤ�ش�شاتاحلكومية.
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ذ موا
مدينة ب ل نترن
التكنولو يا ال المية بت ري “ و فري نس”
اأطلقت مدينة دبي لالإنرتنت،
جممع التكنولوجيا الرائد يف
املنطقة ،باقة ت�شريح العمل “غو
فريالن�س” التي ّكن اأ�شحاب
املواه امل�شتقلني من العمل يف
قطاع التكنولوجيا .و�شي�شهم
هذا املنت مبزيد من التطوير
والتح�شني ملزايا دبي باعتبارها
حا�شنة مزدهرة ملواه املبدعني
واملبتكرين على امل�شتوى العاملي.
وقدمت جمموعة “تيكوم” التابعة
ل�شركة دبي القاب شة ،باقة “غو
فريالن�س” اجلديدة امل�شممة
لتلبية االحتياجات املتجددة لقطاع
التكنولوجيا يف املنطقة� ،شعي ًا
لتعزيز مكانة دبي كمركز لالإبداع،
وملتقى عاملي الأ�شحاب املواه
واملهارات العالية ،وا�شتكما ًال
لر�شالة مدينة دبي لالإنرتنت
يف ت�شريع النمو االقت�شادي

لالإمارة ،عرب اجتذاب
اأف شل املواه  ،ودجمها يف
جمتمع تكنولوجيا املعلومات
واالت�شاالت الرائد يف املنطقة.
ومت تقدمي الباقة ب�شعر تناف�شي،
مع اإجراءات توثيق ب�شيطة
تتيح حلاملي الت�شريح فر�شة
الو�شول اإىل خمتل ا دمات
والت�شهيالت التي تقدمها مدينة
دبي لالإنرتنت .واملجال مفتو
للتقدم بطلبات الرتخي�س
اأمام ا رباء يف نطاقات �شبكة
االنرتنت ،واالأجهزة املحمولة،
وتطوير وهند�شة التطبيقات
و�شبكات تكنولوجيا املعلومات
واالت�شاالت ،وعلوم البيانات
والتحليالت وخدمة العمالء،
باالإ�شافة اإىل اجلهات املعنية
بتقدمي الدعم الفني وا دمات
التابعة .كما �شتتوفر الأ�شحاب

للمشاري الناشئة
ال
اللو
ران كور
ةف
اأعلنت “الهالل للم�شاريع النا�شئة” ،للم�شاريع والتي تق شي با�شتثمار
راع راأ�س املال اال�شتثماري املوؤ�ش�شي  150مليون دوالر عرب “الهالل
التابع ل�شركة “الهالل للم�شاريع”،
للم�شاريع النا�شئة” يف ال�شركات
التي ت شم جمموعة من االأعمال
وامل�شاريع النا�شئة يف مراحلها املبكرة
ً
املتنوعة وتتخذ من االإمارات مقرا
واملتقدمة خالل االأعوام الثالثة
لها ،عن ا�شتثمارها يف �شركة
املقبلة .وقد مت تخ�شي�س
“تران�شكورباإنرتنا�شيونال”
من اال�شتثمارات مل�شاريع يف منطقة
التي تعد اإحدى اأبرز ال�شركات
ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.
يف االإمارات للخدمات اللوج�شتية
و تلك “تران�شكورب”�شبكة
عرب اال�شتحوا على ح�شة اأقلية
متطورة تغطي اأنحاء دولة االإمارات،
ا�شرتاتيجية يف ال�شركة.
كما تطمح اإىل تعزيز ح شورها
وياأتي هذا اال�شتثمار يف اإطار خارطة يف ال�شعودية ودول منطقة ال�شرق
الطريق اال�شرتاتيجية ل�شركة الهالل االأو�شط و�شمال اأفريقيا .تعمل

املواه امل�شتقلني مرونة يف اختيار
ال�شركة التي يتعاونون معها،
وامل�شاريع التي يعملون عليها،
وجدولة برام اأعمالهم ا ا�شة.

ت و على
تية

ال�شركة يف املقام االأول على تزويد
االأطعمة وامل�شروبات ،وتعتزم التو�شع
بخدماتهالت�شملال�شلعاال�شتهالكية
�شريعة التداول ،مبا يف لك مواد
التجميل واالأدوية.

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.
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ON THE DUBAI WATER CANAL

30% GREEN & OPEN SPACES
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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

املتحدة االأمريكية ،وكندا ،واأملانيا،
وفرن�شا ،والهند ،و�شنغافورة ،وكينيا،
ف ًشال عن تقدّم ُم ّ
ر�شحني ينتمون
اإىل اأعرق اجلامعات العاملية مبا يف
لك جامعة “ديوك” ،وجامعة “جون
هوبكينز”،وجامعة“�شتانفورد”
�شمن معاهد عاملية اأخرى.
وا�شتق ّر اختيار جلنة التحكيم على
امل�شاريع النا�شئة التالية للتاأهل
للدور النهائي مل�شابقة ابتكارات
تكنولوجيا التعليم 2018

“ - 1كي تو اإنيبل” من الربازيل ،االإمارات العربية املتحدة ،مق ًرا لها.
مت ت�شميم برنام حا�شنة االأعمال
عن فئة توفري التعليم للجميع
“- 2بارالي اآيدياز” من كندا ،عن التابع ل�شركة “كريبتو البز” بعناية
بهدف تقدمي الدعم لالأفكار املبتكرة
فئة التطبيقات التكميلية
 42“- 3الب” من �شنغافورة ،عن وامل�شاريع النا�شئة القائمة مع تقدمي
امل�شاعدة ال شرورية ،مبا يف لك
فئة التطبيقات التكميلية
االإر�شاد والتوجيه ،والتمويل ،والربط
“- 4كالز” من اأملانيا ،عن فئة
ال�شبكي اإىل غري لك من خدمات
تطبيقات التع ّلم مدى احلياة
“- 5كم كلمة” من لبنان ،عن فئة الدعم مبا يوؤهل املبتكرين للرتكيز
على كفاءاتهم االأ�شا�شية .وحت�شل
تطبيقات املناه الدرا�شية
امل�شاريع النا�شئة املُختارة على ويل
مقابل ح�شة ُمتفاو�س عليها يف
كريبتو البز
تع ّد كريبتو البز مركز ابتكار ُم�شمم ال�شركات التي �شيتم اإقامتها.
توفر مرافق “كريبتو البز” احلديثة
خ�شي�شا لهذا الغر�س ُيقدم
ً
برام ح شانة م�شاريع نا�شئة ،يف لرواد االأعمال النا�شئة بيئة اأعمال
جا بة ،و ُملهمة ،كما تُتيح لهم اأجوا ًء
اإطار ف شاء عمل م�شرتك ُملهم.
كما تُع ّد �شري ًكا ا�شرتاتيج ًيا ملن�شة تتميز ب�شحذ ثقتهم .توفر “كريبتو
«� 500شتارتاب�س» ومقرها
وادي ال�شليكون والتي تع ّد من اأكرث
املن�شات اال�شتثمارية يف امل�شاريع
النا�شئة ً
ن�شاطا حول العامل مبا يزيد
عن  200م�شروع .وباالإ�شافة اإىل
لك ،ترتبط كريبتو البز مبجموعة
اأبو بي املالية ،وهي جمموعة
ا�شتثمارية ات اأ�شول حتت اإدارتها
تزيد قيمتها عن  6مليارات دوالر
اأمريكي .تتخذ كريبتو البز من
مدينة م�شدر ،املدينة االقت�شادية
املُ�شتدامة يف اأبو بي يف دولة

البز” ملجتمع ُمطوري االأعمال ف شاء
عمل م�شرتك يتواجد داخله جن ًبا
اإىل جن ك ّل من املو فني االأحرار،
واملُتعاقدين امل�شتقلني ،واملهنيني
املتخ�ش�شني ن يزاولون
اأعمالهم من البيت وغريهم ،حيث
ُيتا لهم املجال للرتكيز وحتقيق
االإجنازات يف �شركة ت شم اأفرا ًد
يت�شاركون نف�س االأفكار .وباالإ�شافة
اإىل لك ،تُتيح “كريبتو البز”
ملُطوري االأعمال النا�شئة االن شمام
اإىل �شبكة خدمات تكميلية الأعمالهم
بتكلفة اأقل من ال�شوق .كمت
توفر كريبتو البز برامد ابتكار
عاملية امل�شتوى من خالل �شاركات
ا�شرتاتيجية يف قطاعات ابتكار
االأعمال وتطوير بيئة االأعمال.
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ﺷﺌﻮن رﻳﺎدﻳﺔ

قياد

ت طي

تح يز

دار

تمويل وج ة ن ر تمويل

”ﻛﺮﻳﺒﺘﻮ ﻻﺑﺰ“ ..

 5ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮاﺋﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ا

أﻋﻠﻨﺖ “كريبتو البز”،
مركز االبتكار العاملي امل�شتوى
وبيئة العمل امل�شرتك املُلهمة ،عن
قائمة من خم�شة م�شاريع نا�شئة
تاأهلت للمرحلة النهائية يف م�شابقة
ابتكارات تكنولوجيا التعليم .2018
ّمت اختيارها باإ�شراف جلنة رفيعة
امل�شتوى موؤلفة من خرباء عامليني
تخ�ش�شني بارزين يف
وحم ّليني و ُم ّ
جمال تكنولوجيا التعليم واالأعمال.
وقد مت دعوة رواد ال�شركات ا م�س

- entrepreneralarabeya

اإىل اأبو بي لعر�س م�شاريعهم
ال�شهر اجلاري  ،حيث �شتعلن جلنة
التحكيم ا�شم ال�شركة الفائزة
بلق “بطل ريادة االأعمال” والتي
�شتح�شل على جائزة نقدية قيمتها
 150األ دوالر ،باالإ�شافة اإىل
جوائز بقيمة  20األ دوالر �شيتم
منحها للفائز عن كل فئة من
الفئات ا م�س التي تن شوي حتت
امل�شابقة ،اأي باإجما جوائز قيمتها
ت�شل اإىل  270األ دوالر.
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وتهدف م�شابقة اأف شل ابتكارات
تكنولوجيا التعليم  2018اإىل اإلقاء
ال شوء على دور التكنولوجيا يف
التعليم مع الرتكيز على اال�شتفادة
من الذكاء اال�شطناعي للتاأثري
على الن ُظم التعليمية القائمة .وتع ّد
تكري�شا لهوية “كريبتو
امل�شابقة ً
ُ
البز” كمقر للمبدعني واملبتكرين
ورواد امل�شاريع النا�شئة يف �شتى
املجاالت املرتبطة بالتكنولوجيا
احلديثة ،ونهجها يف ا�شتقطاب

ال�شباب من املبدعني وي االأفكار
ا القة لعر�س م�شاريعهم على
من�شة عاملية و كينهم من الدعم
الالزم والتمويل البذري .
ُيذكر اأن “كريبتو البز” تل ّقت
ما يزيد عن  800طل تر�شح
مل�شابقة ابتكارات تكنولوجيا التعليم
 2018من  58دول ًة حول العامل
منذ فتح باب الرت�شح للم�شابقة يف
�شهر اأغ�شط�س  ،2018من دولة
االإمارات العربية املتحدة ،والواليات

املثال ،إا ا كنت ترغ يف اأن ت�شبح
رئي�شاتنفيذ ًيال�شركةFortune
ً
 500ولي�س لديك حياة عائلية
متوازنة ،فعندئذ ابحث عن �شخ�س
ميلك حياة متوازنة االأمر االأكرث
فعالية اليوم هو يف اأن يكون لديك
فريق من اال�شت�شاريني الذين ميكنك
ا�شت�شارتهم بانتظام للح�شول على
امل�شاندة والدعم .ا�شع الكت�شاب
روؤى مفيدة من القيادات االأخرى
من خالل اإ�شافتها اإىل جمل�س
اإدارتك ال�شخ�شي.
- 3ابتكار �شبكات توا�شل
خ�ش�س وقت ًا لبناء عالقاتك
وتغذيتها .فكر يف تنظيم وتتبع
ات�شاالتك لت�شهيل التوا�شل مع
اأو�شع �شرائح اجتماعية .ا�شتخدم
اأداوات ،مثل  Excelاأو قم برتميز
األوان جهات االت�شال ا ا�شة
بك ،لت�شهيل ا�شتدعاء التفا�شيل
والتواري  .لكن تذكر ال�شبكات
لي�شت من جان واحد .لذا ،قبل
االقرتاب من جهات االت�شال
ا ا�شة بك� ،شع يف اعتبارك
ما ميكنك تقدميه لهوؤالء اأو كي
ميكنك م�شاعدتهم يف م�شريتهم
املهنية اأو التجارية اأو ال�شخ�شية.

 - 5قل “نعم” للفر�س
عادة عندما يرف س �شخ�س ما فر�شة
متاحة ،فاإن هذا ال�شخ�س يقنع
نف�شه ملا ا هذا هو ال�شيء ال�شحيح
الذي ينبغي عمله باإن�شاء قائمة من
االأ�شباب .با وف من الف�شل اأو توقع
االأ�شواأ ،نرتك خماوفنا الأ حياتنا،
ولي�سرغباتناوتطلعاتنا.لذا،تاأكد
من اأن تقول “نعم” للفر�س اجلديدة
التي �شت�شاعدك على النمو ،وقم
باإثراء هذه التجربة .قيامك بذلك،
�شيفتح املزيد من االأبواب و�شتلتقي
باأ�شخا�س جدد وحتدث تغي ًريا
لنف�شكواالآخرين.
ً
كل منا ،ن�شاء ورجاال ،ميكنه اأن يخلق
التغيري .كل يوم يعترب مبثابة
فر�شة لت�شبح قائد ًا ،لذلك حتمل
امل�شوؤولية وكن قادر ًا على ال�شيطرة
على ما تريد حتقيقه.
و ذيت ا .فكر ف ن يم و تب
و تا لبنا ع ا
خ
م وس شرائ ا تماعية .است د
ي التوا
لت
ا اال
ا اال ا ال ا ة
و م بترميز لوا
م
اوا
ي استدعا التفا ي والتواري  .لك ذكر الشبكا
لت
ب
ا اال ا ال ا ة
م ان وا د .لذا ب اال ترا م
لي
ديم ل ؤال و كي يمكن
ف اعتبار ما يمكن
ب
م اعد م ف م ير م الم نية و الت ارية و الش ية

 - 4ا�شاأل عن ما تريد
املدراء ال يقروؤون ما لذي يدور
عقلك – وقد ال تكون لديهم القدرة
على اكت�شاف املواه  ،لذا ،من
املهم اأن ت�شاأل عن ما تريد .إا ا كنت
تعتقد اأنك جاهز للرتقية ،فعليك
اأن تطلبها ،اأو اأ�شاأل عما حتتا اإىل
القيام به للح�شول عليها .ولكن اأيا
كان ما تطلبه ،تاأكد من اأنك لك ما
حتتا اليه ( )1كن وا�شحا ب�شاأن ما
تريد؛ ( )2توقيت متى وكي يج اأن
ت�شاأل )3( .حتديد احلواجز املحتملة
والعملعلىاإزالتها.
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اﻗﺘﺼﺎد

رواد أعمال

 5أﺳﺒﺎب

ﺗﺠﻌﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﺳﺒﺎب اﻟﻨﺠﺎح
من حي

المب أ ومن

يمكن لكل منا ياد ت ير ونجاح يمكن
ل العمل ال و
ول ي ال ر على السيطر على حيات الم نية
ا

ﻓﻴﻤﺎ يلي اأهم ا طوات التي
ميكنك اتخا ها لتطوير ودفع نف�شك
اىل االمام
 - 1طوّر نف�شك با�شتمرار
املهن الرائعة ال جتدها عن طريق
ال�شدفة .ولكن من خالل و�شع

- entrepreneralarabeya

خطة لتطوير حياتك املهنية او
ب شمان اأن تقوم بتطوير مهاراتك
با�شتمرار للبقاء على امل�شار
ال�شحيح .ابحث عن فر�س التعلم
االأكرث اإثارة لالهتمام ،ولي�س فقط
الأغرا�س العمل .اإ ا كنت بحاجة
اإىل اأفكار جديدة ،ا�شاأل زمالء
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ً
ناجحا في مجال عمل
أن تصب

العمل اأو االأ�شدقاء .ا�شاألهم
عن كيفية تطوير نف�شك .تذكر
اأن تطوير نف�شك يج اأن يكون
�شام ًال  .لذا  ،فكر يف اإ�شافة
ف�شل اأو در�س يوغا اأو �شيء ما
لتعزيز م�شاركتك العامة يف كل
ن�شا اجتماعي.

- 2ابحث عن املوجهني
االإر�شاد والتوجيه اأمر بال االأهمية
لتطويرحياتكاملهنية.اأن�شحكم
باختيار خرباء يف ق شايا تطوير
املوارد الب�شرية ا�شتنادًا اإىل املهارات
وال�شفات وا ربات التي تريد
حتقيقها يف حياتك .على �شبيل

خالد زعترة المؤسس والرئيس التنفيذي:

” 360فيوز”

ستكون شركة مليارية ناشئة
لشركة  360فيو الناشئة المت صصة في الواقع ا فتراضي والتصوير الحي
يسعى ال عتر الم س والرئيس التن ي
المباشر التي تت من ا مارات م ًرا لى تح يق حلم ومساع الم يين من النا حول العالم في الس ر عبر الزمن من
أكثر من مليون
ا تطا ج
وال
ل تطبيق في يو ات الواقع ا فتراضي في  360درجة األول بمنط ة الشر األو
من ط ق قبل أكثر من عامين وفي م ابلة ا ة مع العربية  Entrepreneurقال ن التطبيق يمن المست
مست
الع ارية ال ا ر التي تساو
والمنا بات واألم
عبر تجربة حصرية و و جالس في بيت حق الو ول لى أبر األح ا
قيمت ا م يين ال و رات

ﻳﺮي زعرتة الذي اختارته
موؤ�ش�شات وهيئات عدة كاأحد اأكرث
رواد االأعمال ابداع ًا يف ال�شرق
االأو�شط ،اإن حلمه بال �شق رمبا
يغطي اأفق تطبيقه ال  360درجة
كاملة ،م�شتهدف ًا اأن ت�شبح �شركته
اأول �شركة مليارية نا�شئة يف املنطقة
خالل ال�شنوات القليلة املقبلة مع
عدد م�شتخدمني يتجاوز  50مليون
م�شتخدم ..واإىل تفا�شيل املقابلة
كي
“

كان

بداية

فيوز”

بداأ م�شروع “ 360فيوز” يف عام
 2016ب�شخ�شني فقط على احدي
الكافيهات يف مدينة دبي لالأعالم
ولي�س هناك مكت اأو مو فني،
وخطوة خطوة مت تاأ�شي�س مكتب ًا
�شغري ًا ال تتجاوز م�شاحته خم�شون
مرت ًا ،ولكن مع الدخول يف �شراكات

جديدة انتقلنا اإىل مكت اأكرب يف
نف�س الرب الواقع حتته الكافيه،
وخالل اأكرث من عام ون�ش العام
اأ�شبح لل�شركة فريق عمل متكامل
ي شم  18مو ف ًا لديهم خربات
يزة اكت�شبوها من العمل مع
�شركات �شخمة وعاملية مثل اأبل،
مايكرو�شوفت ،بروكرت اآند غامبل،
ريد بول� ،شوق.كوم� ،شتاركوم،
وحكومة دبي باالإ�شافة اإىل �شبكات
تلفزيونية �شهرية مثل اأوربت �شوتامي
اأو اإ�س اإن واإم بي �شي.
البدايات عادة ما تكون �شعبة ،ولكن
مع اجلد وال�شرب واالجتهاد والعمل
الدائم ت�شل اإىل ما ت�شبو اإليه من
حتقيق النجا والطمو  ،واأ�شبح
التطبيق اأكرب مزود دمة الواقع
االفرتا�شي يف ال�شرق االأو�شط
ينقلكم اإىل اأي مكان يف العامل واأنتم
يف بيتكم عرب جتربة ح�شرية من

خالل الو�شول اإىل اأبرز االأحداث،
واملنا�شبات ،واالأمالك العقارية
الفاخرة التي ت�شاوي قيمتها ماليني
الدوالرات باالإ�شافة اإىل خدمات
ال�شياحة وال�شفر والتجول بني املدن.
ديا

ما ا ع
وا

ت

م موا

الت ديا
ف

ت ا

الت

البداية وكي

واجهتنى يف البداية العديد من
التحديات وامل�شاع ولكن كان
هناك حتديني رئي�شيني هما التمويل
و�شعوبة توافر الكوادر الب�شرية يف
بداية عمر امل�شروع.
وكما هو احلال مع معظم امل�شاريع
النا�شئة يف منطقة ال�شرق االأو�شط
و�شمال اأفريقيا تعد االأمور املتعلقة
بالتمويل واال�شتثمار وال�شيولة
النقدية من اأهم التحديات التي

تواجه تلك امل�شاريع يف مهدها ،ولكن
يف بداية “ 360فيوز” كان االعتماد
كلي ًا يف التمويل على مدخراتي
وح�شيلة بيع �شيارتي واأ�شبحت بال
�شيارة وكذلك قمت بتاأجري �شقتي
لال�شتفادة من عوائد اإيجارها
وانتقلت للعي�س يف ا�شتديو.
ومع الوقت ح�شلت على ويل
ا�شتثمار من �شلطة واحة دبي
لل�شيليكون املنطقة احلرة اململوكة
حلكومة دبي ،و�شيليكون فا
بالواليات املتحدة االأمريكية
وم�شتثمرين �شعوديني لديهم
ا�شتثمارات يف اأوبر و�شناب
�شات ،باالإ�شافة اإىل عدد من
اال�شتثمارات الفردية.
وللعلم بداأت ال�شركة بنحو 100
األ درهم وخالل عام واحد
ت شاعفت القيمة ال�شوقية ب�شكل
كبري لت�شبح من اأقوي � 10شركات
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December 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M / 22

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

نا�شئة حول العامل بح�ش م�شابقة تطلع يف ال�شنوات القليلة املقبلة
“عرو�س ال�شركات النا�شئة” ،التي للو�شول اإىل مليار دوالر قيمة
اأقيمت ال�شهر املا�شي على هام�س �شوقية لل�شركة لت�شبح اأول �شركة
م ؤو ر هارفارد لل�شركات النا�شئة ،عربية مليارية نا�شئة ،فيما ت�شجل
ال�شركة و ًا �شنوي ًا  5اأ�شعاف.
اأكرب م ؤو ر على م�شتوى اأمريكا
ال�شمالية ،يف ن�شخته ال�شابعة
اأما فيما يتعلق بالتحدي الثا
املنعقدة مبدينة بو�شطن ما يعترب وقت التاأ�شي�س ،وهو ندرة الكوادر
عالمة فارقة اأخرى يف م�شريتها
الب�شرية يف هذا املجال حيث كان
نحو الريادة يف الواقع االفرتا�شي العثور على فريق عمل لديه ا ربة
عرب اختيارها واحدة من اأف شل
واحلما�شة والقدرة على التميز
ال�شركات النا�شئة من اأنحاء
واالإبداع اأمر ًا جمهد ًا ولكن إا ا
العامل ،خالل موؤ ر هارفارد
نظرنا اإىل الوقت احلا وبعد
لل�شركاتالنا�شئة.
اأن اأ�شبح لدينا فريق عمل كامل
واأعترب اختيارنا �شمن اأف شل
القدرات واملهارات ي�شعى وراء
ال�شركات النا�شئة والرائدة
حتقيق االجنازات واالبتكارات
يف اأ�شخم م ؤو ر عاملي لدعم
يف جمال فيديوهات العامل
االبتكارات العربية واال�شتثمار فيها االفرتا�شي هناك عدة طلبات
واأهم �شركة يونيكورن عربية واعدة تو ي لاللتحاق بال�شركة بعد
يف قطاع الواقع العامل االفرتا�شي ،املعاناة يف البداية يف اإيجاد
اأمر يدعو للفخر واالعتزاز ،ولدي الكوادر الالزمة.
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ﻧﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴ 1ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻞ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺸﺮﻛﺔ أوﺑﺮ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻠﻴﻦ ﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﻢ ﺟﺎﻟﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ

ال�شركات الكربى على م�شتوى العامل
وال�شرق االأو�شط مثل دوبيزل� ،شركة
فال�س للرتفيه ،جمموعة �شويري،
اإم بي �شي� ،شام�شو  ،في�شبوك،
حكومة دبي ،واأبل ،اآي تي بي،
و�شركتي االت�شاالت االإماراتيتني
ات�شاالت ودو و�شبكة اأو اإ�س
اإن وجمموعة يونيفر�شال املو�شيقية
وغريها الكثري االأمر الذي يوؤكد على
اميانهم بروؤيتنا.
وهناك �شراكات مرتقبة مع �شركة
االت�شاالت ال�شعودية وجمموعة
زين و�شو ميوزك ،ولدينا هدف
ا�شترياتيجي على املدي الق�شري
من وراء تلك ال�شركة هو التعاون مع
�شركات قوية ميكن من خالل فتح
اأفاق عمل اأو�شع لل�شركة ولي�س فقط
احل�شول على التمويل.
ويف الوقت احلا هناك عرو�س
خمتلفة لال�شتثمار يف “360
فيوز” من املنطقة العربية والواليات
املتحدة االأمريكية ،وبح�ش توقعات
امل�شتثمرين الراغبني يف اال�شتثمار
بال�شركة هناك توقعات بقيام �شناب
�شات االأمريكية باال�شتثمار يف
ال�شركة ال �شيما واأن تطبيق “360
فيوز” يجمع ما بني “�شناب ت�شات”
والواقع االفرتا�شي.
وس

ما خ

فيوز”

التوس

ما “

ت�شعى “ 360فيوز” اإىل ت�شريع
خطط وها ،وتطوير فريق العمل
لديها ،وزيادة ا�شتثمارها يف جمال
الت�شويق والتكنولوجيا ،وتعزيز
جتربة امل�شتخدم لتو�شيع مكانتها،
لك من خالل اال�شتثمارات
اجلديدة ،وا ربة الوا�شعة ،ودعم
امل�شتثمرين لها.
وتعتزم حالي ًا الفتتا مكت جديد
يف اململكة العربية ال�شعودية يف اإطار
خطط تو�شع تعزز مكانة ال�شركة

اإقليمي ًا وعاملي ًا ،كما مت موؤخر ًا
افتتا مكت يف منطقة هوليوود
يف مقاطعة لو�س اأجنلو�س يف والية
كاليفورنيا يف الواليات املتحدة
االأمريكية وكانت اأول فعالية مت نقلها
عرب املرا�شلني ملعر�س لو�س اأجنلو�س
لل�شياراتالذي�شهدم�شاركةوا�شعة
من�شركات�شناعةال�شيارات
الكربى ،وكذلك بع س ال�شركات
النا�شئة ،للك�ش عن جمموعة من
ال�شياراتالتى ثل�شناعةال�شيارات
احلاليةوامل�شتقبليةومتالك�ش عن
اأكرث من � 50شيارة من خمتل
�شركات ال�شيارات حول العامل.
ون�شتهدف من خالل لك توفري
فريق عمل من خالل �شبكة
املرا�شلني للعمل يف كل مكان حول
العامل عالوة على تعزيز و مبيعات
تطبيق “ 360فيوز” للهوات
املحمولة الذي يعد التطبيق االأول
لفيديوهات تقنية ال  360والواقع
االفرتا�شي اإقليمي ًا.
م

وير ا ر

نية الوا

ال ا

باست دا

االفترا

ما

اأبدع تطبيق “ 360فيوز” يف ت�شويق
االأردن �شياحي ًا بعيد ًا عن النمطية،
من خالل اال�شتمتاع باملعامل
ال�شياحية املميزة واملتنوعة يف
اململكة ،من خالل نقرة ب�شيطة يف
اأي وقت ومن اأي مكان حول العامل،
اإ يعترب وجهة رقمية تفاعلية مثالية
ت�شمح لزائريها اكت�شاف جميع
زوايا اململكة من اأي مكان حول
العامل عرب ا�شتخدام �شور ومقاطع
فيديو تفاعلية بتقنية العر�س 360
درجة ،حيث و ّفر املوقع م�شاهد
خمتلفة كلي ًا الأماكن يزة حول
اململكة  ،باالإ�شافة اإىل عر�س اأف شل
الفنادق ،واملطاعم ،وال�شركات،
والعرو�س ،وعر�س حي الأبرز
االإ اعات املحلية يف اململكة.

ﻳﺼﻞ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ“ 360
ﻓﻴﻮز“ ﺣﺎﻟﻴ; ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﺨﺪم وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ إدﺧﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮات وﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ  5ﺷﻬﻮر ،وﻳﺴﺘﻬﺪف
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ  50ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ

خالد زعترة ..ف

س ور

ال عتر الم س والرئيس
لشركة  360فيو
التن ي
الشركة الناشئة الرائ في مجال
العالم ا فتراضي في منط ة
الشر األو
حصل ال على ش ادت الجامعية
في مجال ا دار مع مرتبة الشر
با ضافة الى ت صص في مجال
التكنولوجيا الرقمية وا تصال
الجما ير من الجامعة األمريكية في
الشارقة ب أ رجل األعمال الشا
مشوار الم ني في مار دبي في
عا 2010
وعمل اب ا لم  5نوات مع
شركة بروكتر ن امبل كمس ول عن
و ائل ا ع وعمليات الع مات

التجارية وتر و ي ت التي يحلم ب ا
الكثيرون من أجل مساع الم يين
من النا في جميع أنحا العالم لر ية
ور ح ي ية كاملة بطري ة مبتكر
و ل مسيرت الم نية ا م عتر
في ال ول في مو وعة ينيس
رار
ل رقا ال يا ية و ل ن را
وطموح لتح يق أبر ا نجا ات كما
وتمكن من قياد فر عمل ألعمال
تجاو ت قيمت ا المالية  100مليون
دو ر أمريكي
ال ع قات مميز مع أبر
ول
الش صيات ا جتماعية وأبر نجو
ل رحلت
المشا ير ما اع
لتح يق حلم بتو يل فكرت لى
م يين النا حول العالم
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ﻗﺎدة
كي

االفترا

م ت ب

ر

الوا

ت�شهد تقينة الواقع االفرتا�شي
 VRازدهارا يزا ،حيث ت�شري
التوقعات اإىل اأنه من املمكن اأن
ي�شل حجم و العامل االفرتا�شي
والواقع املعزز اإىل  200مليار
دوالر اأمريكي بحلول عام ،2020
واأري اأن تلك التقنية هو امل�شتقبل
يف جميع املجاالت الط وال�شياحة
واالقت�شاد كما اأن فيديوهات الواقع
االفرتا�شي هي من�شة و�شائل
االإعالم القادمة.
ولدى �شركة “  360فيوز”
القدرة على اإحداث ثورة
الكرتونية يف جمال الواقع
االفرتا�شي يف املنطقة ونحن
ملتزمون باحلفا على الريادة
للم�س حياة املاليني من النا�س يف
جميع اأنحاء العامل وم�شاعدتهم
على ال�شفر عرب الزمن.
ونعمل حالي ًا من خالل و
عمل �شبيه ب�شركة اأوبر دمات
نقل الركاب من خالل عدد من
املرا�شلني لنقل امل�شتخدمني عرب
الزمن عن طريق تقنية الواقع
االفرتا�شي اإىل اأي مكان يف العامل
وهم جال�شني يف بيوتهم.
فيما تتزايد فر�س تقنية الواقع
االفرتا�شي مع اطالق �شبكة اجليل
ا ام�س التى ميكن ا�شتخدامها يف
تقنيات الواقع االفرتا�شي للتحكم
بها عن بعد ،كما ميكن تقدمي جتربة
ا�شتثنائية الألعاب الفيديو بتقنية
الواقع املعزز بالواقع االفرتا�شي.
شراكا

ما ا ع

الشراكا

ع د ا الشركة م

المؤس ا

الت

وال كوما

ا�شتطاعت ال�شركة يف فرتة ق�شرية
من الوقت بناء حمفظة يزة
من العمالء وال�شركاء مبا يف لك
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ﻗﺎدة
ولدينا م�شروع ال يزال قائما
لتكرار التجربة االأردنية يف
فل�شطني ولكن ال يوجد جدول
زمني لذلك ،حيث يتم الرتكيز
يف الوقت الراهن على ما ير�شحه
امل�شتخدمني من فعاليات واأحداث
ت�شري يف امل�شتقبل من خالل
الت�شويت عرب املوقع االلكرتو .
كم يبل عد الم ت دمي
للت بي

اليا

ي�شل عدد امل�شتخدمني حالي ًا نحو
مليون م�شتخدم و لك بعد اإدخال
تطويرات وحتديثات جديدة على
املوقع قبل � 5شهور ،ون�شتهدف
الو�شول اإىل  50مليون م�شتخدم
خالل العامني املقبلني مع خطة
التو�شعات الكبرية التى تعمل عليها
ال�شركة حالي ًا وكذلك يف ل توقعات
بحدوث طفرة كبرية يف تقنيات
الواقع االفرتا�شي حول العامل.
كي

ري ولة ا مارا

كمركزا نش ا لريا ة ا عما

ف

المن

ة

تظل االإمارات مركز ًا ن�شط ًا لريادة
االأعمال يف املنطقة ،حيث انطلقت
معظم ال�شركات النا�شئة منها،
ف ش ًال عن ت�شدرها قائمة ال�شركات
من حيث جمموع التمويالت التي
ح�شلت عليها مبا يعك�س التطورات
التي حققها قطاع ريادة االأعمال
وال�شركات النا�شئة ،كما حققت
الدولة مراكز متقدمة يف تقرير
«مر�شد ريادة االأعمال العاملي»
ال�شادر عن جامعة االإمارات،
بالتعاون مع املر�شد ،حيث اأكد
اأن االإمارات احتلت املركز الثالث
عاملي ًا بني  66دولة ،ر�شد التقرير
و�شع االأعمال فيها ،يف جمال
ال�شيا�شات احلكومية مل�شاندة
وتعزيز ريادة االأعمال.

ف

ري

 ..ما ال

الذي يمن الريا ي ال وة
لموا لة ال م

والن ا

الت�شميم واالإرادة هما ال�شال
الذي مينح الريادي القوة ملوا�شلة
العمل والنجا يف الو�شول اإىل
مبتغاه ،واأدعوه اإىل عدم الياأ�س،
وموا�شلة التجربة وطرق االأبواب
لتحقيق الهدف الذي يتطور يوما
بعد يوم ،ويج اأن يوؤمن باأنه ال
م�شتحيل مع االإ�شرار وال يفقد
االأمل مهما كانت التحديات.
ما

ال

م

مو ا

يد ال مل

على

طموحي ب�شكل عام حتقيق
ق�شة جنا تكون ملهمة لل�شباب
العربي ،حيث جنحت �شركة
نا�شئة من املنطقة يف تقدمي
حمتوي قادر على الو�شول اإىل
العاملية.
ولدي طمو اأخر ولي�س اأخري اأن
ت�شبح ال�شركة من اأوائل �شركات
التقنية العربية التى تقوم بطر
عام اأو الأ�شهمها يف ال�شوق
االأمريكي.
ع “

فيوز”

و تطبيق كي ول
 360فيو
مع ن
في منط ة الشر األو
ج ي لت يم عروض في يو حصرية
للواقع ا فتراضي في  360درجة
بطري ة مبتكر
تحر شركة  360فيو على
مساع الم يين من النا على
الس ر عبر الزمن لر ية ور ح ي ية
كاملة وتسم للمست مين بتحكم
كامل بالعرض
شركة  360فيو ال ر
ول
على ح ا ور الكترونية في
األ وا ا قليمية ومجال الواقع
ا فتراضي في المنط ة ول
ا تطا تطبيق  360فيو أن
يح ق نسبة و ول عالمية عالية
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ﺗﺘﻄﻠﻊ“  360ﻓﻴﻮز“ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻛﻘﻴﻤﺔ
ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜﻮن أول ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻠﻴﺎرﻳﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ

با ضافة لى أن يعتبر من أعلى
 4تطبي ات في أبل تور الشر
فئة في يو ات  360درجة
األو
ويع تطبيق  360فيو األول من
نوع في منط ة الشر األو
من حي الحجم وال كر والو ول
لى السو والتطوير وفا ت
شركة  360فيو بجائز الشركة
الناشئة للتكنولوجيا للعا  2016من
حكومة دبي ويب تطبيق 360
فيو عروض في يو حية للجما ير
في جميع أنحا العالم لتوفير واقع
ملمو وعملي من دون الحاجة لى
التواج ش صيا ل األح ا الحصرية
لعرض كل اوية في  360درجة
و ل من ل شاشات الحا و

ا ت نيات

أو وات م الن الة با ت
جيرو كو الحصرية
وتعمل شركة  360فيو على
ضافة ميزات وت نيات ج ي لى
التطبيق و ل للسما للمست مين
بالتوا ل لتسجيل و تحميل
ال ي يو ات ال ا ة ب م لتعزيز تجربة
التطبيق و ضافة محتو ج ي ورائع
لى العالم أجمع
شركة  360فيو مست بل
ل
واع و مكانات نمو على الم
الطويل ألن ا تعتبر واح من أول
الشركات التي أد لت ناعة تطبيق
ال وات المتحركة ل ي يو ات
الواقع ا فتراضي لى منط ة
الشر األو

ﻣﻨﺬ فجر الب�شرية وحتى
االآن ،كان النظر للعامل من خالل
اأعيننا مي ّثل التجربة نف�شها
للجميع .فما تراه اأنت هو ال�شيء
عينه الذي اأراه اأنا ،بعيدً ا عن
حدود ا يال والوا�شع.
غري اأن كل لك على و�شك اأن
يتغري؛ فخالل العامني اإىل االأعوام
ّ
ا م�شة القادمة� ،شيحظى العامل
بطبقة تلو االأخرى من البيانات
ال شخمة املمتعة واملفيدة والتفاعلية
واحليوية التي ميكنك روؤيتها
والتوا�شل معها.
ُيطلق على هذا امل�شتقبل ال�شحري
القادم ا�شم “ال�شبكة املكانية” الذي
�ش ُيحدث تغي ًريا جذر ًيا على جميع
جوان حياتنا ،بد ًءا من جتارة البيع
بالتجزئة واالإعالنات اإىل االأعمال
والتعليم ً
و�شوال اإىل قطاع الرتفيه
والتوا�شل االجتماعي.
وننتظر حال ًيا حدوث تغريات
هائلة نتيجة ل�شل�شلة من التقنيات
التحويلية ،والتي �شتبداأ ب�شبكات
ات�شال اجليل ا ام�س ()5G
العاملية واالنت�شار الوا�شع للذكاء
اال�شطناعي مبا يزيد عن  30مليار

جهاز مت�شل ما ُيعرف باإنرتنت
االأ�شياء  ،و�ش ُيو ّلد كل منها نتائ
من البيانات الواقعية يف كل ثانية
ويف كل مكان.
اأما االنت�شار الوا�شع وال�شريع للذكاء
اال�شطناعي ،ف�شيح ّول كل �شيءٍ
ن�شتخدمه يف حياتنا اإىل اأجهزة
كية وم�شتقلة و ات ّية الربجمة.
فيما �شتقوم تقنية البلوكت�شني
( )BlockChainوا دمات
ال�شحابية بتوفري طبقة بيانات
اآمنة ،ما ُيعيد قدرة التح ّكم بها اإىل
امل�شتخدمني ويتيح لهم بناء بنية
حتتية مع ّقدة مبنية على القواعد يف
العوامل االفرتا�شية امل�شتقبلية.
ومع انت�شار البيئات التي تدم
بني العاملني الرقمي واملادي
( OMOلن يقت�شر ا�شتخدامنا
لل�شا�شات ثنائية االأبعاد لدخول
عامل ال�شبكة العنكبوتية العاملية،
اإ ا �شتم ّكننا ّ
نظارات الواقع
االفرتا�شي والواقع املعزّز من
التوا�شل مع عامل من ال�شور
الرقمية ومب�شتويات متعدّدة من
البيانات املرئية.
ا ً
أهال بكم يف ال�شبكة املكانية.
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أﺳﻮاق

اقتصاد قطاعات مشاريع شركات قاد

اتجا ات

اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ
رﺑﻄﺖ ﻛﻮﻛﺐ ا1رض أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ

يب و أن الح ود ال ا لة بين المجالين الرقمي والماد تت شى بسرعة
ديناميكيا وم تل ً ا
فائ ة فما كان ابتً ا ومم ً في الماضي أ ب ا ن
ً
على نحو ير مسبو
ا
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اأمن البيانات واإمكانية التح ّقق
منها ،باالإ�شافة اإىل حو�شبة “حافة
ال�شبكة” التي ت�شمح با�شتغالل
القوة احلا�شوبية يف اأهم جماالت
ا�شتخدامها ،االأمر الذي ُي�ش ّرع
من وترية اإجناز املهام املتع ّلقة
بالبيانات.
تعترب ال�شبكة املكانية ،املج ّهزة
يف مناطق نائية اأن يعربوا عن راأيهم الواقعني االفرتا�شي واملعزّز.
بخيارات البحث باللغات العادية
و�شتم ّكننا ال�شبكة املكانية بهذه
على م�شمع العامل باأ�شره ،و�شار
مبقدور ر ّواد االأعمال الو�شول اإىل الطريقة من بناء ن�شخة طبقة االأ�شل وا�شتخرا البيانات والتع ّلم ا آال
عن واقعنا املادي امللمو�س يف العامل واأدوات التو�شية الربجمية عرب
املليارات من العمالء املحتملني.
غري اأن النجا الكبري الذي عرفه االفرتا�شي ،وتو ي املجال الرقمي تقنية الذكاء اال�شطناعي ،م�شاحة
وا�شعة ومتنامية من ا دمات
يف بيئاتنا احلقيقية املح�شو�شة،
“الوي  ”2.0لن يجاري ما هو
متو ّقع اليوم من “ال�شبكة املكانية” وتعترب هذه ال�شبكة احلقبة اجلديدة واملعلومات ،وميكن ت�شفحها
من التقنيات القائمة على معمارية با�شتخدام اأجهزة م�شاعدة
اجلديدة.
افرتا�شية وواجهات جديدة مبتكرة
م�شابهة ل�شبكة االإنرتنت
على الرغم من عدم وجود اإجماع
اأكرث تطو ًرا.
ُمطلق ووا�شح على تعريفها ،تُ�شري
ت ش ّمن “الوي  ”1.0وثائق ثابتة
ال�شبكة املكانية اإىل البيئة احلا�شوبية • تقنيات احلو�شبة املكانية ،مثل
املتواجدة يف الف شاء ثالثي االأبعاد الواقع االفرتا�شي واملعزّز؛
وبيانات مقروءة فقط ،فيما قد ّم
حيث جتمع بني الواقعني احلقيقي • تقنيات احلو�شبة املادية ،مثل
“الوي  ”2.0حمتوى متعدد
واالفرتا�شي وتعمل عن طريق
اإنرتنت االأ�شياء وجم�شات الروبوتات؛ الو�شائط وتطبيقات تفاعلية على
• احلو�شبة الالمركزية ،مثل
مليارات االأجهزة املت�شلةُ ،وميكن
االإنرتنت واإمكانية ا�شتخدام مواقع
الو�شول اإليها عرب واجهة تدم بني تقنية البلوكت�شني التي تُعزّز من
التوا�شل االجتماعي عرب �شا�شات

ثنائية االأبعاد .بينما تعمل التقنيات
التحويلية على حت�شني قدرات
احلا�شوب املحمول بوترية �شريعة
و�شتحدث ثورة مبتكرة يف عامل
الهوات الذكية خالل العقد القادم.
ومع هور االأجهزة املحمولة القابلة
لالرتداء والنظارات الذكية،
وواجهات الواقع االفرتا�شي واملعزّز
واإنرتنت االأ�شياء� ،شتندم ال�شبكة
املكانية بكل �شال�شة يف بيئتنا
املادية ،لتوؤثر ب�شورة اإيجابية على
كل حمادثة و�شارع وج�شم وغرفة
موؤ رات وغرفة �شفية و لك
وتفاعل
ببيانات متاحة بديه ًيا
ٍ
مدعوم بالذكاء اال�شطناعي.
ف ّكر يف برنام الواقع االفرتا�شي
“الواحة” ( )Oasisالذي قدّمه
فيلم «Ready Player
 Oneحيث ميكن الأي �شخ�س اأن
يبتكر �شخ�شيات رقمية ويبني ا ً
أ�شوال
كية وي�شرتيها وميار�س االأعمال
وينجز تعامالت �شل�شة متبادلة
ويجمع العقارات يف عامل افرتا�شي.
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االإنرتنت ب�شورة اأف شل.
الشبكة المكانية
ما
يف اأواخر الثمانينات ،كانت �شبكة
على الرغم من اأننا نعي�س كب�شر
االإنرتنت العاملية املبتكرة حدي ًثا
يف بيئة ثالثية االأبعاد ،ف�شبكة
اآنذاك مك ّونة من �شفحات اإنرتنت
االإنرتنت التي ن�شتخدمها اليوم
ثابتة وتقدّم املعلومات بطريقة
ب�شيطة الواجهة؛ فقد ُ�ش ّممت
اأحادية االجتاه ،فكان مبثابة نظام
بهدف م�شاركة املعلومات وتلقيها
عرب �شا�شة حا�شوب ّ
م�شطحة .غري �شخم لن�شر املعلومات وربطها
اأننا مع تزايد عدد املج�شات و هور بطريقة خمتلفة عن اأي نظام �شابق
لنقل البيانات .وتتط ّل منا االت�شال
الذكاء اال�شطناعي وال�شبكات
باالإنرتنت اأن ن�شتخدم اأجهزة مودم
املرتابطة التي �شاهمت يف تقليل
ا طو الفا�شلة بني العاملني املادي غري ثابتة وعانينا من البطء ال�شديد
املزع يف �شرعات االت�شال.
والرقمي� ،شرنا بحاجة اإىل �شبكة
مكانية ت�شاعدنا يف ر�شم عامل ثالثي اإال اأن “الوي  ،”2.0الذي ن�شاأ
االأبعاد بنه رقمي.
من هذا التفري الهائل والوا�شع
دعنا نعود بالذاكرة ً
قليال لن�شر
للمعلومات غري التفاعلية ،جنح يف
“الوي  ”3.0اجليل الثالث من
ربط كوك االأر�س خالل عقد واحد
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والواس للم لوما
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كوك

ك ر مما ام

خ

ا ر

ب ك

ال رو الما ية

اأكرث ا قامت به اإمرباطوريات
خالل قرون من الزمن .ومع اإتاحة
املواقع التفاعلية والتطبيقات
اجلديدة للجميع� ،ش ّرعت حقبة
االإنرتنت احلالية من اإمكانية
م�شاركة املعلومات بوترية مط ّردة،
واأحدثت تاأثريات متعاقبة مل�شت
جماالت االكت�شاف العلمي والنمو

ذا التفري

خ

ير التفاعلية

ع د وا د

إمبرا وريا

التاري

االقت�شادي والتقدّم التكنولوجي
بطريقة غري م�شبوقة.
لقد �شهدنا ال�شعبية اجلارفة التي
ح ّققتها مواقع التوا�شل االجتماعي
ومواقع “ويكي” ومن�شات
التعاون االإلكرتونية ،وكي اأ�شبح
امل�شتهلكون من �ش ّناع املحتوى ،وبات
باإمكان امل�شتخدمني الذين يعي�شون
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اأو تخ ّيل وجود ن�شخة افرتا�شية اأو
«تواأم رقمي» ملكتبك ،مع التح ّقق
من كل غرفة موؤ رات عرب تقنية
البلوكت�شني بطل مفتا ت�شفري
للدخول فيها.
بعد اأن تناق�شت مع �شديقي العزيز
وا بري يف جمال الواقع االفرتا�شي
فيلي روزيدال� ،شرت متيق ًنا من
حت ّول كل عن�شر مادي من كل مبنى
يف العامل اإىل �شورة رقمية بالكامل
يف امل�شتقبل القري  ،لت�شبح ن�شخة
افرتا�شية اأو حتى عدة ن�ش منه،
ً
فمثال عندما ت�شاأل �شديقك
ما ر ي

إمباير ستي

نلت

عند مبنى

كيد ي وا د من ما

يعني مفهوم رقمنة احلياة هذا
اأن كل معلومة ُميكن اأن تتك�ش
فج أا ًة ح ّي ًزا مكان ًيا ،واأن كل بيئة
ُميكن اأن ت�شبح اأكرث كا ًء بف شل
الذكاء اال�شطناعي ،واأن كل
نقطة من البيانات ا ا�شة بي
ومبمتلكاتي �شوا ًء االفرتا�شية اأو
امللمو�شة �شتكون قابلة للتخزين

اتجا ات

و تا و م ي
ن
م المنت ر
 .ل د بد
ساب ف ال الم االفترا
و
ناع والوا ا
الوي المدعو بالذكا اال
رفي نا
ب سالي
الناشئة ال ديدة يتدخ ف
و ري ة ل بنا وعيشنا وعملنا و تى ف ا ا
رار نا الش ية

واحلماية والتطوير وجني االأربا
منها ب�شكل موثوق.
تتيح لنا ال�شبكة املكانية يف
جوهرها التفاعل مع ن�ش
رقمية حم�ش ّنة من بيئتنا املادية
املح�شو�شة ،وبناء عوامل افرتا�شية
خيالية كاملة وقادرة على اإجراء
عمليات املحاكاة ودعم اقت�شادات
باأكملها وحتى و�شع اأنظمة
�شيا�شية جديدة.
يف زمن احلوا�شي ال�شخ�شية،
كانت لدينا قاعدة بيانات
م�شحوبة بربنام ميكنه معاجلة
البيانات وتقدميها لنا كمعلومات
مفهومة تُعر�س على ال�شا�شةّ .ثم
جاءت اأيام االإنرتنت االأوىل ومت
ترحيل البيانات اإىل ا وادم،
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وكان يتم اإدخال املعلومات عرب
موقع اإلكرتو تتوا�شل معه
معني اإما موزاييك
عرب مت�ش ّفح ّ
اأو موزيال.
م

ال

ر

ابية.

خدما

الت زي

�شواء كانت التطبيقات موجودة يف
حافة ال�شحابة اأو يف هاتفك ،فهي
ت�شمح لنا بالتفاعل مع البيانات
ال�شابقة التي ميكن قراءتها فقط
عرب ا�شتخدام الهات الذكي.
لكن بعد اأن قدّمت لنا تطبيقات
“�شريي” و”األيك�شا” جتارب
تفاعلية لفظية ،اأ�شبح باإمكان
كامريات اجلواالت املدعومة
بالذكاء اال�شطناعي حتديد هوية

امل�شتخدم ،كما بداأت املج�شات
بقراءة اإمياءاتنا .ومل نعد ننظر
حال ًيا فقط اإىل �شا�شاتنا بل نرى
اأي ًشا من خاللها ،و لك الأن
الذكاء اال�شطناعي والواقع املعزّز
قد اأ�شبحا منت�شرين رقم ًيا يف
عواملنا املادية.
وبينما قامت لعبة بوكيمون جو
باإر�شال ماليني العبي االألعاب
االإلكرتونية عرب اجلواالت يف
رحالت افرتا�شية للبحث عن
البوكيمونات ،كانت �شركة اآيكيا
واحدة من ال�شركات الكثري التي
تو ّفر لعمالئها القدرة على ر�شم
وتخطيط اأثاثهم االفرتا�شي داخل
منازلهم الفعلية ،مبا يحاكي كافة
القطع من ا زائن وحتى املطاب .
فلم يعد هنالك م�شتلمي بيانات من
طرف واحد ،اإ ا بداأنا نرى عرب
املج�شات ،وندخل املحتوى الرقمي
بكل اإبداع يف بيئاتنا احلياتية
اليومية .لكن بالنظر اإىل مدى
التعقيد التقني الهائل الذي تت�شم
به ال�شبكة املكانية ،ما الذي �شمح
بظهورها يف الوقت احلا

Extraordinary
Lifestyle Events
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م الشبكة المكانية

ن

دعنا نبداأ ببنية البيانات.

تي لنا الشبكة المكانية ف
ر مية م

نة م

و ر ا التفاع

بيئتنا الما ية الم

م

وسة

وبنا عوالم افترا ية خيالية كاملة و ا رة على

إ را عمليا
و تى و

ا

الم اكاة و عم ا ت ا ا

ن مة سياسية ديدة

 .ما ال ر الواس لت نية
ا ال ي ال امس 5G

ف�شي�شاهم يف تقدمي �شرعات ات�شال
من  10اإىل  100جيجابيت خالل
ال�شنوات ال�شت القادمة ،ما يربط
تقدّم العمل على االأجهزة املادية
مع ال�شرعات الالزمة الإن�شاء عوامل
افرتا�شية.
امل�شدر توبي ترميني ،القطاعات ال�شحرية
لم ي د

ل

ك

ا

مع اأن العديد من ر ّواد االأعمال
جنوا ثمار تقنيات البلوكت�شني
لتطوير تطبيقات المركزية
 ، dAppsهنالك تطوران
رئي�شيان ميهدان اليوم لتقدمي
“الوي  3.0اأال وهما
 .سماعا

الم

الر

ة للوا

ال سلكية

االفترا

والم زز عالية الو و التي
بداأت اأخ ًريا باإطالق تقنية الواقع
االفرتا�شي واملعزّز بعد تاأخري
طويل.
تتو ّقع موؤ�ش�شة البيانات الدولية
 IDCاأن ي�شل عدد �شماعات
املخ�ش�شة للواقع
الراأ�س ّ
االفرتا�شي واملعزّز املطروحة يف
االأ�شواق اإىل اأكرث من  81مليون
وحدة �شنو ًيا يف عام  ،2021واأن
ت�شل اإيراداتها اإىل  170مليار
دوالر اأمريكي بحلول عام .2022
و�شيتم تفعيل ملياري �شماعة راأ�س

بتقنية الواقع املعزّز خالل االأ�شهر
الثمانية ع�شر القادمة .اأما ال�شركات
التقنية ال شخمة فقد بداأت ب ش
ا�شتثمارات كبرية يف هذا املجال من
فرتة طويلة.
من املق ّرر اأن تقوم �شركة “اإت�س
تي �شي”  HTCيف بداية
عام  2019باإطالق �شماعات
الراأ�س “فاي فوك�س” VIVE
 ، Focusوهي �شماعات
ال�شلكية مدجمة بتقنية الواقع
املعزّز .ويف نف�س الوقت� ،شيم شي
قدما مب�شروعه “�شانتا
في�شبوك ً
كروز”  Santa Cruzالذي
ط ّورت من خالله �شماعات راأ�س
ال�شلكية للواقع االفرتا�شي ،وهي
�شماعات اجليل اجلديد ل�شركة
“اأوكيوال�س”  Oculusالتابعة
لها .بينما طرحت �شركة “ماجيك
لي ”  Magic Leapاأخ ًريا
�شماعات الراأ�س املنتظرة للواقع
املختلط حتت ا�شم “ماجيك لي
وان” . Magic Leap One
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كنا قد �شهدنا قفزات هائلة يف
تكنولوجيا ال�شا�شات ،ولكن مع حت ّول
�شرعات االت�شال بف شل ا�شتخدام
وحدات معاجلة الر�شوميات
 GPUsال�شريعة� ،شنبداأ
بتجربة واجهات الواقع االفرتا�شي
والواقع املعزّز ب�شال�شة وبعوامل
افرتا�شية ال متناهية .وبف شل هذه
ال�شرعات املتاحة للجميع� ،شيتمكن
جميع امل�شتخدمني من تطوير ما
يريده يف الواقع االفرتا�شي.
ي�شح هذين العاملني املحفزين
اأي ًشا نقلة مهمة نحو ال�شبكة
الالمركزية وطل على البيانات
القابلة للتح ّكم من قبل امل�شتخدم.
اإ تقوم التقنيات التحويلية ،بد ًءا
من ّ
�شجالت احل�شابات الثابتة
وتقنية البلوكت�شني اإىل التع ّلم ا آال ،
بتوفري ا�شتخدام مبا�شر والمركزي
اأكرث لتطبيقات ال�شبكة واإن�شاء
حمتوى امل�شتخدم.
ف�شيتم ا�شتبعاد الو�شطاء من
هذه املعادلة لعدم وجود نقطة
حت ّكم مركزية ،وميكن الأي اأحد
اأن ين�ش أا عنوا ًنا اإلكرتون ًيا ويتفاعل
با�شتقاللية مع ال�شبكة.

ب كمل ا

وبف شل تقنية البلوكت�شني التي ال
ت�شريحا ال�شتخدامها ،ميكن
تتط ّل
ً
جلميع امل�شتخدمني ،بغ س النظر
عن مكان الوالدة اأو اجلن�س اأو
االأ�شل اأو الرثوة اأو حتى اجلن�شية،
اإن�شاء اأ�شول رقمية ونقلها بكل
�شال�شة و�شهولة ،ما يو ّفر لنا �شبكة
اإنرتنت متاحة للجميع ب�شكل اأكرب.
ومع اإمكانية تخزين البيانات يف
العقد املو ّزعة ،يعني لك اأي ًشا
عدم وجود نقا عطل مفردة؛ اإ
ميكن للفرد اأن يح�شل على ن�ش
احتياطية متعدّدة ال ميكن الو�شول
اإليها اإال بعملية حت ّقق رقمية ما
يح�شن امل�شتخدمني �شد اأي عطل
ّ
مفرد يف ا وادم.
التب ا

الم تملة ما ا

سنش د ف المر لة الم بلة

مع هور بنية البيانات احلديثة
والواجهة التي ب ُنيت من تقنيات
حتويلية كثرية� ،شتعمل ال�شبكة
املكانية على حتويل جميع جوان
حياتنا ،بد ًءا من طريقة تنظيم
بياناتنا والو�شول اإليها اإىل
تفاعالتنا االجتماعية والتجارية
وحتى طريقة تدري املو فني
وتعليم االأطفال.
من املنتظر اأن نق شي وقتًا اأطول من
اأي وقت �شابق يف العامل االفرتا�شي.
لقد بداأ الوي املدعوم بالذكاء
اال�شطناعي والواجهات النا�شئة
اجلديدة يتدخل ً
فعال باأ�شالي
ترفيهنا وطريقة لعبنا وعي�شنا
وعملنا وحتى يف اتخا قرارتنا
ال�شخ�شية.

ﻧﻈﻤﺖ

جملة Entre-

 preneurال�شرق االأو�شط ،حفل
جوائزها ال�شنوية Enterprise
 Agility Awardsلعام 2018
 ،يوم  4دي�شمرب  2018يف احلبتور
باال�س دبي ،وكانت ال�شركة الراعية
للجوائز هذا العام �شركة االت�شاالت
املتنقلة  ،duجاءت اجلوائز تكرمي ًا
لل�شركات واالأفراد الذين حققوا
اجنازات يف جماالت عملهم،
وقدموا م�شاهمات بارزة يف جميع
اأنحاء ال�شرق االأو�شط.
لل�شنة ا ام�شة على التوا تنظم
جملة  Entrepreneurال�شرق
االأو�شط جوائزها التي اأ�شبحت
تقليدا �شنوي ًا ي شيء على التجارب
الريادية املميزة التي تقدم اإبداعات
ومفاهيم مبتكرة يف عامل االأعمال،
ويف كل عام تعمل �شركة BNC
 ، PUBLISHINGوهي الدار
االإعالمية التي تق خل اإ�شدار
جملة  Entrepreneurال�شرق
االأو�شط ،وجمموعة من املجالت
واملواقع االإلكرتو املتخ�ش�شة،
على مواكبة اأهم االأحداث ا ا�شة
بريادة االأعمال وحتر�س على
اإطالق اأو�شع تغطية من خالل �شبكة
مواقعها االإلكرتونية وعالقاتها

املمتدة يف املنطقة والعامل ،وهي
بذلك تن�ش اأكرب �شراكة مع
املمولني واأ�شحاب املال املخاطر،
وبني ال�شركات النا�شئة وامل�شوقني
للعالمات التجارية حول العامل.
بل عدد اجلوائز التي املقدمة
هذا العام 28 ،جائزة مت توزيعها
خالل احلفل على جميع الفائزين
الذين اثبتوا قدرة على اإطالق
اأعمال جديرة باالهتمام ،كما
قدمت اجلائزة ل�شخ�شيات ريادية
لك موا�شفات القائد الذي برع
وقدم جملة من امل�شاهمات القيمة
لبيئته وو�شطه االجتماعي ،واأولئك
الذين اأ هروا �شلوك ًا جتاري ًا
متميز ًا يف منطقة ال�شرق االأو�شط
و�شمال اأفريقيا.
ها فهمي علي النائ التنفيذي
للرئي�س لقطاع املوؤ�ش�شات يف du
افتتح احلدث مبلخ�س عن قطاع
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة
بدولة االإمارات العربية املتحدة،
وكيفية م�شاهمة �شركته يف كني
وتعزيز قطاع ال�شركات ال�شغرية
واملتو�شطة.
ويف حوار مع اآنا روبرت�س م شيفة
احلفل حتدث علي عن تركيز
 duعلى بناء الثقة مع العمالء،

Wissam Younane,
CEO, BNC Publishing

وبالتا كني ال�شركات ال�شغرية والت�شميم ،والبناء ،وا دمات
واملتو�شطة من حتقيق اأهداف
امل�شرفية.
اأعمالهم وتطلعاتهم امل�شتقبلية.
من جهتنا فاإننا” يف جملة Entre-
جوائز � preneur Enterprise Agilityشرق االأو�شط جعلنا
 Awardsلعام  2018التي
مهمتنا دوم ًا دعم رواد االأعمال
االأكرث اإجناز ًا واإبداع ًا ”،هكذا قال
قدمتها ُ duنظمت بدعم من
ال�شركاء البالتينيني “ Malabarو�شام يونان املدير التنفيذي BNC
 ”Gold and Diamondsو “ .Publishingوبالتا فاإن
جوائز  Agility Awardsهي
“”Baker Iconic Home
امتداد لهذا الهدف ،حيث نحتفل
�شريك بيئة االأعمال “Dubai
ً
�شنويا باإجنازات االأفراد وال�شركات
”Startup Hub
يف املنطقة ،لقد حقق الفائزون يف
ال�شريك التعليمي “Skyline
جوائز هذا العام ح شور ًا ملمو�ش ًا
”.University College
جاء الفائزون من جمموعة متنوعة يف عامل االأعمال يف املنطقة خالل
من ال�شناعات مبا يف لك قطاع العام املا�شي ،ونتطلع لروؤية وهم
وجناحهم يف امل�شتقبل اأي ش ًا”.
التجزئة ،والرعاية ال�شحية،

The winners of Enterprise Agility Awards 2018
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ENTERPRISE
AGILITY
AWARDS
2018
28  اﻟﺸﺮق ا)وﺳﻂ ﻛ ّﺮﻣﺖEntrepreneur ﻣﺠﻠﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ
ECOSYSTEM PARTNER

A PRODUCTION BY

PLATINUM ALLY

PLATINUM ALLY

EDUCATION PARTNER
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ENTERPRISE AGILITY
AWARDS 2018

Visionay Of The Year Ahmed Khouri
(collected on his behalf)

Market Penetration Theeb Rent A Car

Sustainable Company Of The Year - Access Power

Entrepreneurial Ecosystem
Development - Sheraa
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Homegrown
Brand Of The Year Arabian Oud

ENTERPRISE AGILITY
AWARDS 2018
STARTUP OF THE YEAR THE CONCEPT
MOBILE APP OF THE YEAR 360VUZ
FASHION PLATFORM OF THE YEAR KT
FASTEST GROWTH LIFEONSCREEN
MARKET PENETRATION THEEB RENT A CAR
ONLINE PLATFORM OF THE YEAR ELABELZ
DIGITAL PAYMENT SERVICE PROVIDER OF THE YEAR HYPERPAY
DIGITAL MEDIA SOLUTION PROVIDER OF THE YEAR WOOW
CORPORATE SERVICE PROVIDER OF THE YEAR VIRTUZONE
HOMEGROWN BRAND OF THE YEAR ARABIAN OUD
DEVELOPER OF THE YEAR AZIZI DEVELOPMENTS
SUSTAINABLE COMPANY OF THE YEAR ACCESS POWER
INSURANCE COMPANY OF THE YEAR SOLUTIONS INSURANCE AND REINSURANCE
HEALTHCARE INNOVATION THUMBAY MOIDEEN
ISLAMIC BANKING INNOVATION DUBAI ISLAMIC BANK
LOGISTICS INNOVATION DUBZ

Developer Of The Year - Azizi Developments

ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM DEVELOPMENT SHERAA
ECOSYSTEM INFLUENCER FINTECH GALAXY
RESPONSIBLE LEADERSHIP EMAD JABER
TECH HUB OF THE YEAR DTEC
DIGITAL INFLUENCER OF THE YEAR OMAR AL GHAMDI
EXECUTIVE OF THE YEAR LAUDY LAHDO
RETAIL BANKING CEO OF THE YEAR SOREN NIKOLAJSEN
MEDIA PERSONALITY OF THE YEAR WEAM AL DAKHEEL
DIGITAL CEO OF THE YEAR DEEMAH ALYAHYA
EXCELLENCE IN INTERNATIONAL BUSINESS GHASSAN ABOUD
THOUGHT LEADERSHIP H.E. WALID ABUKHALED
VISIONARY OF THE YEAR AHMED KHOURI

Anna Roberts addressing
the gathering at
the Enterprise Agility
Awards 2018

Fastest Growth - LifeOnScreen

Islamic Banking Innovation - Dubai Islamic Bank
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ENTERPRISE AGILITY
AWARDS 2018

Digital Influencer
Of The Year Omar Al Ghamdi

Digital Media Solution Provider
Of The Year - Woow

Responsible
Leadership Emad Jaber

Fireside chat with
Hany Fahmy Aly,
Executive Vice
President, Enterprise
Business, du

Logistics Innovation - Dubz
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Insurance Company Of The Year Solutions Insurance And Reinsurance

ENTERPRISE AGILITY
AWARDS 2018

Executive Of The Year Laudy Lahdo

Thought Leadership H.E. Walid Abdulmajeed Abukhaled

Digital Payment
Service Provider Of
The Year - Hyperpay

Online Platform Of The Year - Elabelz

Fastest Growth Harmeek Singh,
founder and
Chairman, Plan B

Tech Hub Of The Year DTEC

Retail Banking
CEO Of The Year Soren Nikolajsen
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ENTERPRISE AGILITY
AWARDS 2018

Fashion Platform
Of The Year - Kt

Media Personality Of The Year Weam Al Dakheel

Corporate Service
Provider Of The Year Virtuzone

Mobile App Of The Year 360VUZ

c
tem Influencer Fintech Galaxy

Excellence In International
Business - Ghassan Aboud

Entrepreneur
Middle East team
Digital CEO Of The Year Deemah Alyahya
(collected on her behalf)

Startup Of The Year The Concept
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هدير �شلبي ،مدير خدمة النقل
اجلماعي – كرمي با�س ،قالت
“يتوقع عمالءنا نف�س التجربة
التكنولوجيا فائقة اجلودة يف
جميع املنتجات وا دمات التي
يتعاملون معها فلما ا ال يكون
ركوب احلافلة �شه ًال و ي�شبه ركوب
ال�شيارة لقد ك�شفت الدرا�شات التي
من
اأجرتها �شركة كرمي اأن
امل�شريني ال يح�شلون على خدمة
النقل التي تنا�ش احتياجاتهم
ب�شكل كايف ،والو�شع يزداد �شو ًءا”
واأ�شافت �شلبي “كرمي با�س”
�شوف حتدث ثورة يف جمال النقل
اجلماعي ،ا �شي�شمح للعمالء
باال�شتمتاع مبميزات التقنية
والتكنولوجية احلديثة ،كما �شيعمل
على تقليل االزدحام املروري يف
املدن ،حيث اأن التنقل اجلماعي
ميكن اأن يوؤدي اإىل انخفا�س بن�شبة
ت�شل اىل  80%يف عدد املركبات
وانبعاثات غاز ثان اأوك�شيد الكربون
بحلول عام ”2050
و تعد القاهرة الكربى االآن من
اأكرث مدن العامل ازدحاما ،حيث
ت شم  22.9مليون ن�شمة ،ومن
املتوقع اأن ت�شل اىل  40مليون
ن�شمة بحلول عام  .2050و قدر
تقرير للبنك الدو التكالي
ال�شنوية لالزدحام يف القاهرة
بحوا  8مليارات دوالر  ،و يق شي
ال�شخ�س الواحد حوا � 50شاعة
�شهر ًيا يف املوا�شالت ،يف حني اأن
 60%من الرحالت تكون لراك
واحد فقط لكل مركبة.
واأ�شاف مدثر �شيخة ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “كرمي” “اإن
اإطالق خدمة” كرمي با�س “يعني
اأن خيارات التنقل واحلركة قد
اأ�شبحت اأف شل ملاليني املواطنني،
ف ش ًال عن تقليل االزدحام
والتلوث يف املدينة ،و القاهرة

هي فقط نقطة البداية لنا .ونحن
نوؤمن اأن انتقال “كرمي” اإىل العمل
على خدمات النقل اجلماعي يعد
خطوة هامة من �شاأنها التاأثري
ب�شكل كبري واإيجابي على منظومة
النقل يف املنطقة”.
و �شتنطلق ا دمة ببا�شات مكيفة
مكونة من  13مقعدً ا  ،مع و�شع
عالمات على حمطات احلافالت
يف معامل املدينة .وا�شتنادًا اإىل
تعليقات العمالء � ،شتقوم ا دمة
بتح�شني واإ�شافة عرو�شها لتوفري
اأ�شهل خيارات التنقل لالأ�شخا�س
يف املدينة.
كما تخطط “كرمي” للتو�شع يف
ا دمة اإىل اململكة العربية ال�شعودية
وباك�شتانيفامل�شتقبلالقري .
الم

ا

كريم باص

الت

دم ا

التجمع ا ام�س – املعادي
بوابة اجلامعة االمريكية رقم ،5
جامعة امل�شتقبل ،كونوكورد بالزا،
تقاطع الت�شعني مع حمور جني ،
تولي بالزا� ،شيمنز ،فندق دو�شيت
ثا  ،قبل ميدان ماون فيو،
امل�شت�شفى اجلوي التخ�ش�شي ،ن�شتلة
م�شر جممع البنوك  ،داون تاون،
كايرو في�شتيفال �شيتي ،ميدان ماون
فيو ،ميدان طلعت حرب،وغريها من
املحطات التي تخدم املنطقة.
الم ا ي الت م ال امس

ات�س ا�س بى �س كورني�س املعادي،

م ك ر مد
د ال ا رة الكبر ا
مليو
م .
ال الم از اما ي
الى
ن مة وم المتو
 .و در رير
مليو ن مة ب لو عا
للبن الدول التكالي ال نوية ل ز ا
والر
مليارا
ف ال ا رة ب وال

بالتفورم املعادى ،حمطة بنزين
توتال طريق حلوان  ،ميدان
احلرية ،ميدان بور �شعيد ،ميدان
فيكتوريا� ،شارع النادي ،،القرية
الذكية املعادي ،حمطة بنزين توتال
طريق الن�شر ،قطامية هايت�س،
مكت املحافظة بالقاهرة اجلديدة،
بنزينة التعاون ،م�شجد احلمد،
ميدان م�شطفى بغدادي.

الم ندسي

 6كتوبر

�شيتي �شكي  ،املحور املركزي ،
م�شجد احل�شري  ،دولفني مول ،
غرب �شوميد  ،م�شت�شفى دار الفوؤاد
 ،مول العرب  ،ميدان جهينة ،
جامعة النيل  ،حمطة بنزين موبيل
حمور  26يوليو  ،جالرييا ، 40
ثال ال�شي زايد  ،حمور  26يوليو

�شرياميكا كليوباترا  ،هايرب وان
ماركت  ،ميدان لبنان� ،شارع جامعة
الدول العربية ،ميدان م�شطفى
حممود  ،نادي ال�شيد  ،املركز
القومي للبحوث � ،شينما التحرير ،
ميدان التحرير
 6اكتوبر الم ندسي

ميدان التحرير� ،شينما التحرير،
املركز القومي للبحوث ،نادي
ال�شيد ،ميدان م�شطفى حممود،
�شارع جامعة الدول العربية ،ميدان
لبنان ،هايرب وان ماركت ،حمور
 26يوليو �شرياميكا كليوباترا،
ثال ال�شي زايد ،جالرييا ،40
حمطة بنزين موبيل حمور 26
يوليو ،جامعة النيل ،ميدان جهينة.
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أﺳﻮاق

اقتصاد قطاعات مشاريع شركات قاد

ج ي

ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎص ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
وﻗﺮﻳ ًﺒﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ا

ﻳﻮﻣ! بعد يوم تتعزز
ا�شتثمارات كرمي وتتنوع ي جمال
خدمات النقل الداخلي ،وموؤخر ًا
اأطلقت ال�شركة خدمة”كرمي
با�س” ،وهي خدمة جديدة يف
جمال النقل واملوا�شالت ،لت�شبح
القاهرة بذلك اول مدينة ت�شهد
الت�شغيل الفعلي للعمليات ،وياأتي
االإطالق كجزء من التزام �شركة

- entrepreneralarabeya

 Careemبحل م�شاكل النقل ،
ليكون لديهم حرية اختيار احلافلة
التي تنا�ش وقتهم .كما �شيكون
وحت�شني �شبكة املوا�شالت وخلق
باإمكانهم اأي شا تتبع حركة احلافلة
املزيد من فر�س العمل.
يحظى “كرمي با�س” بتطبيق م�شتقل حتى و�شولها لنقطة االلتقاء ،كما
عن تطبيق كرمي للنقل الت�شاركي،
هو احلال عند طل �شيارة Ca-
وهو متا للتحميل من نظام ت�شغيل  ، reemو�شيتم حتديد االأ�شعار
من
 iosواأندرويد .و�شيكون با�شتطاعة ب�شعر اأقل بن�شبة
خدمة �شيارة .Careem
العمالء اختيار نقطة االلتقاء
وا�شتعانت كرمي باأ�شطول من
ونقطة الو�شول على التطبيق،

December 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M / 46

البا�شات مكي الهواء ،ويتم حجز
الرحالت من خالل التطبيق ل شمان
ح�شول كل عميل على مقعد،
و�شتكون ا دمة متوفرة بطريقة
الدفع النقدي فقط يف الوقت احلا
 ،ولكن قري ًبا ما �شيتمكن الركاب
من الدفع عرب اكرث من نظام للدفع،
كمحفظة  Careemيف التطبيق،
او الكارت االئتما .

ﻳﺸﺮح زمان عبد احلميد
يختل �شكي الينو عن االأنظمة
املعتمد عليها حالي ًا يف تنظيم
احل�شود وهي  LGCا يعني اأنها
قدمية منذ � 40شنة  ،وعند اإن�شاء
فكرتنا اكت�شفنا اأن النظام نف�شه
مل يتطور كما اأن هذا ال�شوق غري
مكت�ش  ،وتتحكم بع س ال�شركات
من ال�شوق ،كما مل�شنا
بحوا
امل�شاكل التي يعا منها ال�شركات
وعمالء هذه االأنظمة والحظنا ملا ا
الطوابري دائم ًا طويلة ،اإ�شافة ا
االأ�شعار الغالية للغاية فقررنا تغيري
طريقة العمل ب�شكل تام.
بب�شاطة حتتا االأنظمة ال�شابقة
اإىل اأجهزة خا�شة واأجزاء تعمل
على �شيء واحد ،فقررنا اأن ن�شتعني
باحلو�شبة ال�شحابية فهي مرنة جد ًا
ون�شتطيع اأن نخزن فيها االأ�شياء
ال�شعبة وبا�شتخدام اأجهزة متوفرة
يف كل مكان مث ًال االيباد واالبل تي
يف اأو اأي اندرويد تابلت اأو تي يف
وكذلك الوي لالإعالن عن التذاكر
من اأجل ت�شهيل ح�شول العمالء
على تذاكرهم ا ا�شة عن طريق
الكمبيوتر اللوحي املو�شول باأي
من
طابعة خا�شة ،وخف شنا
ال�شعر على عمالءنا من ال�شركات.
وي�شتطرد زمان قائ ًال خالل العمل
اكت�شفنا اأن االأنظمة القدمية ال
تعطي تقارير دقيقة علي اأداء
املو فني ،وا�شتطعنا بف شل نظام
�شكي الينو من اإيجاد طرق لتقييم
تعامل العميل مع الوكالة واإعطاء
تقارير مف�شلة عن اأداء كل مو
وكل فرع ،ومبا اأننا ن�شتخدم
الكالود ف�شرعة تطبيق النظام
فائقة جد ًا فتطبيق �شكي الينو باي
فرع ياأخذ حوا اأقل من ن�ش
�شاعة ت�شمل التدري ا ي�شهل
تطبيق النظام يف الفروع املختلفة
للبنوك واملوؤ�ش�شات يف غ شون اأيام
اأو �شهور معدودة ،وبذلك يتميز

�شكي الينو بكونه اأ�شرع واأقوى
واأرخ�س ا يتيح انت�شاره يف
االأ�شواق ب�شهولة وي�شر.
مت اختبار النظام كمفهوم يف
 2016واأعلن �شكي الينو �شركة
نا�شئة يف يناير  2017حالي ًا يتم
تطبيق النظام يف � 1500شركة
خمتلفة من  196دولة حول
العامل تتنوع بني جهات حكومية
وعامة ويوفر النظام وجهة عمالء
ب  69لغة يتعامل بها النظام
وي�شدر التذكرة وينادي بها
وفق ًا للغة العميل ،و�شاعدنا على
لك اأي ش ًا تفعيل نظام املوبايل
في�شتطيع عمالء ال�شركات اأخذ
التذاكر قبل و�شولهم عن طريق
الربيد االلكرتو اأو ر�شائل
املوبايل اأو الطابعة ،لدينا يف ليفل
زد �شركات اأخرى منها يف عدة
جماالت منها جمال التكنولوجيا
املالية املتحم�شون له للغاية خا�شة
بوجود البيئة امل�شجعة التي ت�شاعد
على تطوير هذا املجال يف لكة
البحرين وتوفر التوجه احلكومي
والقطاع ا ا�س للتحول الرقمي.
بي ا

سكي

ن بة إ با
شركا
وش

ال
م

دي

الت ر على ال م

ناشئة على بك ير م

م على ل

يرة م

ي ب

ف

ن ا الشركا

ول م خا ة ل

الو و إلى ال المية

� 3شنوات من درا�شة ال�شوق
واالأ�شعار ملعرفة نقا ال شع
يف االأنظمة القدمية واكت�شفت مع
زمالئي احلارث العطاوي وريكاردو
وهو برتغا اجلن�شية اأن �شب
جمودها وعدم تطورها يكمن يف
املعدات بينما الربجميات بالكامل
حتت املعاجلة ،وكانت الفكرة
املبدئية هي دم املوبايل بالنظام

الت

مكن

ونظر ًا لكون النظام القدمي �شي
ا�شطرينا لبنائه من البداية وتكمن
قوة �شكي الينو يف التقارير التي
يقدمها عن اأداء املو فني والفروع،
وهو ما ي�شاعد املديرين الذين
مل يكن لديهم اأي فكرة حية عما
يدور يف الفروع باإعطائهم تقارير
مف�شلة ووافية حلظة بلحظة بعيد ًا
عن االأ�شالي التقليدية للمتابعة

الينو

التطبيقات يف �شكي الينو جزء
من النظام وقد اأخذ ما يقارب
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ﺳﻜﻴﺐ ﻻﻳﻨﻮ..

ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﺮدد ﺻﺪاﻫﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴ7
ألفكار وم ا يم م سي ا
أول مصنع شركات ناشئة في الشر األو
تع شركة  Z Levelلي ل
ن و بتصميم ا فكار وتجربت ا في
لشركة لي ل
الث ة ي ول مان عب الحمي مان الرئيس التن ي
فعاليت ا وت اعل السو مع ا وأول شركة تم ط ق ا من قبلنا ي » SkipLino
األ وا ل يا م
و ي ن ا متع د الل ات دار الحشود والطوابير
ا
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- entrepreneralarabeya

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

ﺷﺌﻮن رﻳﺎدﻳﺔ

ت طي

با�شتخدام الكامريات والتقارير
املتاأخرة غالب ًا.
ويقول زمان تعمل حكومة البحرين
علي االرتقاء با دمات وكانت
بحاجة لنظام يتمكن من تقييم اأداء
املو فني وردة فعل الزبائن وهذا
ما يقدمه �شكي الينو بتقدميه
حلو ًال جذرية �شديقة للبيئة مل�شاكل
مرتاكمة ،وحالي ًا لدينا تطبيقات
خا�شة لل�شركات ومقدمي ا دمات
تقدم حتديثات وتقييمات بالثانية
لردة فعل العمالء واملو فني وير�شد
مراجعات العمالء واأوجه التق�شري
من قبل املو اأول باأول واالوقات
املهدرة خالل العمل ب�شهولة.
ح�شد نظام �شكي الينو عدة جوائز
حول العامل منها جائزة �شمو ال�شي
�شامل العلي يف الكويت للتكنولوجيا
وهي من اأرفع اجلوائز يف ا لي ،
وكذلك جائزة اأكرث ال�شركات
النا�شئة ابتكار ًا يف  ،2017كما
مت اختيارنا كواحدة من اف شل
� 20شركة نا�شئة عام  2016يف

قياد

قياد

دار

تمويل وج ة ن ر تمويل

هولندا وغريها ،وحمد ًا ردة
الفعل قوية ولدينا عمالء مهمني
من �شمنهم فيفا البحرين وهي
اأول عميل كبري ي�شتخدم نظامنا
اإ�شافة لكوننا اأول �شركة خدمة
�شحابية تتعامل معها احلكومة
البحرينية ،وي�شتخدم نظام �شكي
الينو يف كل من وزارة الداخلية
والكهرباء واملاء ووزارة ا ارجية،
ونتوقع ان نتجاوز حجم اعمالنا
املليون خالل ال�شهور القادمة.
يتميز املوؤ�ش�شني الثالثة لنظام
�شكي الينو بتنوع وتكامل خرباتهم
نتيجة اأعمالهم ال�شابقة فزمان
خربته يف جمال التكنولوجيا
والعطاوي لديه خربة يف املوارد
ً
املالية بينما ريكاردو عمل �شابقا يف
�شركتي جوجل واأديدا�س يف اأملانيا،
و�شكل الفريق خربة كافية ومتنوعة
لبدء ال�شركة النا�شئة وبالتا مل
يلجئوا اإىل م�شرعة اعمال حيث
يقومون بدور م�شرعة االعمال
الأفكارهم ا ا�شة.
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يتميز المؤس ي

الينو بتنو و كام

ال

ال اب ة فزما خبر

وال

خبرا م نتي ة عمال م
ف

اوي لدي خبرة ف

بينما ريكار و عم

و يدا

ة لن ا سكي

ف

م ا التكنولو يا

الموار المالية

ساب ا ف

لمانيا

وي�شري زمان قائ ًال من حيث
الدعم ح�شلنا على دعم تو ي
البحرينيني من �شندوق العمل حيث
علي اأجور
وفرت كني دعم
مو فينا حديثي التخر من لديهم
ال�شغ والطمو والذين نعمل
علي تطويرهم ككوادر بحرينية
ات خربة ،كما �شاعدنا جمل�س
التنمية االقت�شادية يف تعري
العمالء بال�شركة ووفرت لنا منا
مالئم إال هار الطاقات البحرينية
واالنطالق للتناف�س العاملي .عندما
بداأنا يف  2015كان ال�شوق �شغرياً
لكن االآن نتيجة جلهود ومثابرة

شركت

و

حكومة البحرين اأزدادت م�شاريعنا،
واأ�شبح من ال�شهل اأن يختار اأي
�شخ�س البحرين نقطة انطالق
اقليمي ًا وعاملي ًا ملا لديها من مقومات
خا�شة على امل�شتوي االجتماعي
والدعم املتميز الذي تقدمه على
م�شتوى االأعمال.
حاليا يوجد بال�شركة  16مو
منهم  13بحرينيني ،وقام ببناء
النظام ايادي بحرينية داخل
البحرين وكل املطورين كذلك
بحرينيني ،ونحن اول �شركة نا�شئة
بال�شرق االأو�شط ت�شبح �شريك بيع
ل�شركة مايكرو�شوفت ،وت�شاعدنا

مايكرو�شوفت يف كل مبيعاتنا
دولي ًا واقليمي ًا وكان بدء تعاملنا مع
مايكرو�شوفت يف  2016عندما
دعتنا لالن شمام ا برنام
خا�س بال�شركات النا�شئة وقدمت
لنا دعم علي الكالود و 20ال
دوالر ر�شيد ثم  40األ دوالر
عندما مل�شوا و ال�شركة ،وبعد
انتهاء الربنام وح�شول �شكي
الينو علي عدة جوائز وارتفاع ن�شبة
اال�شتخدام عاملي ًا وردة الفعل قررت
مايكرو�شوفت ان تدعمنا فجعلتنا
�شريك يف البيع وتولت تقدمينا
لل�شركات وتعريفهم بنا باعتبار
اننا اف شل �شركة نا�شئة يف ال�شرق
االو�شط ،ولنا الفخر بكوننا �شركة
عربية وبحرينية تقوم مايكرو�شوفت
بت�شويق نظامها حول العامل.
وعن ال�شعوبات التي واجهوها يقول
زمان �شكل التحول ال�شحابي يف
البداية �شعوبة الإقناع العمالء فعند
التعود على �شيء معني و �شعر غا
ثم ياأتي من يقدم لك نف�س املنت
واأقوى وب  10من ال�شعر طبيعي اأن
يكون ال�شك �شيد املوق  ،وحلل هذه
امل�شكلة قدمنا عر�ش ًا للعمالء ثل
يف ا�شتخدامهم للنظام واالنتفاع به
بدون دفع اأي تكالي وكانت هذه
كذلك فرتة اختبار للنظام وقيا�س
لردة فعل الزبائن لي�س فقط علي
م�شتوي البحرين لكن على م�شتوى
العامل اأي ش ًا ،وفيما بعد مت حتديث
النظام واإتاحة االإ�شدار الثا
املتطور منه يناير  2018وحتديد
التكلفة وال�شعر فقام العمالء بالدفع
عن طي خاطر.
اما بالن�شبة للتو ي ففي ال�شابق
عندما كنا نبحث عن مطورين كنا
جند واحد اأو اثنني من البحرين
ولكن االآن تغري الو�شع واأ�شبح
يوجد بحرينيني يف كل جمال ،كما
اأن ن�شبة اإقبال حديثي التخر
على العمل يف �شركات نا�شئة اأعلى
بكثري عن ي قبل و�شجعهم كذلك

ذ الفترة فترة بية وفر ة سان ة البد م است مار ا يدا لك م
يريد ا يفت شركة ف ال لي فالم رعا متوفرة وبك رة والتو ن و
كوم كذل ال واني الت م ديل ا
ال وسبة ال ابية ا ب م ل

ق�ش�س النجا من حولهم ل�شركات
�شغرية كنت من الو�شول للعاملية.
وي�شاعد االجتاه ال�شائد يف البحرين
لدعم بيئة ريادة االعمال يف ل
وجود قيادة واعية وطموحة على
توفري جهات التمويل والدعم
املمكنة الأي رائد اعمال ،وتعد هذه
الفرتة فرتة هبية وفر�شة �شانحة
البد من ا�شتثمارها جيد ًا لكل من
يريد ان يفتح �شركة يف ا لي
فامل�شرعات متوفرة وبكرثة والتوجه
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نحو احلو�شبة ال�شحابية ا�شبح مطل
حكومي كذلك القوانني التي مت
تعديلها وو�شع قانون االإفال�س كلها
تنباأ ان هذا الوقت هو خري االأوقات
القتنا�س الفر�س وتاأ�شي�س ال�شركات
النا�شئة ،عندما بداأنا يف 2015
كان ال�شوق �شغري ًا لكن االآن نتيجة
جلهود ومثابرة حكومة البحرين
اأزدادت م�شاريعنا ،واأ�شبح من ال�شهل
اأن يختار اأي �شخ�س البحرين نقطة
انطالق اقليمي ًا وعاملي ًا ملا لديها

من مقومات خا�شة على امل�شتوي
االجتماعي والدعم املتميز الذي
تقدمه على م�شتوى االأعمال.
وان�شح كل رائد اعمال لديه فكرة ما
ان ي�شاأل نف�شه هل فكرتك تقوم بحل
م�شكلة حقيقية يف العامل هل تتوقع
احد �شوف ي�شتخدم منتجك هل
ت�شتطيع بيعه وكم �شعره وال�شوؤال
االأهم هل انت جاهز نف�شي ًا ومادي ًا
لالندما يف العمل والتمر�س يف
ال�شوق الذي اختارته.

الشفافية وال

يعترب الفهم الكامل للغر�س
من املنت اأو الفكرة اأو العملية
الرتويجية �شروري ًا جد ًا يف �شياق
بناء العالمة التجارية ،فال �شري
يف تخ�شي�س بع س الوقت يف
�شر وتو�شيح املفاهيم للمو فني.
ويتيح اعتماد ال�شفافية للمو فني
روؤية االأمور ب�شورة �شاملة ،حتى
واإن كان لك يف �شبيل دح س
�شور ٍة �شلبية اأو حماولة لزيادة
املبيعات ،وهو ما �شيوؤدي
بالتاأكيد اإىل اكت�شاب الدعم
ال�شادق منهم .اأما انعدام
ال�شفافية فيت�شب برتاكم بع س
االأفكار ال�شلبية التي �شتنعك�س
يف النهاية بنتائ عك�شية على
نتا ال�شركة .لذا عليك اأن تكون
�شادق ًا و�شريح ًا مع مو فيك،
ليكونوا بدورهم �شادقني
و�شريحني حني يوؤدّون مهمتهم
كدعا ٍة للعالمة التجارية.
فيز المو في ب براز ال ائد

ا ي اب علي م

تعترب الدعوة للعالمة التجارية
و�شيلة ثنائية التاأثري ،حيث اأنها
ب�شكل مبا�شر على عمل
توؤثر ٍ
ال�شركة ككل عرب زيادة عدد
املتابعني ون�شبة املبيعات ،يف حني
توؤمن يف الوقت اته للمو فني
فر�ش ًا هائلة للم شي قدم ًا يف
حياتهم املهنية؛ إا اأن ن�شر اآرائهم
املهنية ي�شمح لهم باكت�شاب خربة
كبرية يف جمال عملهم وتو�شيع
�شبكة عالقاتهم وزيادة احتمالية
انخراطهم يف �شراكات م�شتقبلية
خمتلفة .وبعبارة اأخرى ،ي�شاعد
قيام املو فني بدورهم كدعا ٍة
للعالمة التجارية يف اإعطائهم
دفعة ت�شاعدهم على االرتقاء يف
يتعني
�شلم حياتهم املهنية .لذا ّ
عليك اأن ت�شعى الإبراز ميزات

املو فني والرتوي لهم يف الوقت
الذي ير ّوجون فيه لل�شركة ،االأمر
الذي يعود بالنفع على ال�شركة ب�شكل
أفراد اأي ش ًا.
عام وعلى املو فني كا ٍ
المدي وال نا على المو في

ي�شتحقّ املو فون الذين ي�شاهمون
ب�شكل ف ّعال يف الدعوة للعالمة
ٍ
التجارية اأن يتلقوا التقدير والعرفان
على جهودهم .ففي النهايةّ ،
ي�شخر
هوؤالء املو فون وقت ًا من حياتهم
اليومية لري ّوجوا لل�شركة يف حني
اأنهم غري ملزمني بذلك ،لذا
عليك اأن حتر�س على رعاية هذه
املبادرة وتقديرها ،لي�شتمر هوؤالء
املو فون مبا يفعلونه على مواقع
التوا�شل االجتماعي ،اإ�شافة اإىل
توفري احلافز لزمالئهم لين ش ّموا
اإليهم كدعاة للعالمة التجارية
اأي ش ًا .فيمكنك مث ًال اأن تعيد
م�شاركة من�شورات املو فني اأو اأن
تثني عليهم يف اجتماعات ال�شركة

اأو ت�شكرهم بب�شاطة على جهودهم،
و�شوف تتفاج أا مبا ميكن لتلك
ا طوات الب�شيطة اأن تفعله
إرشا المو في إلى ال ري
ال

ي

رغم اأن معظم املو فني يدركون
ام ًا االآلية التي تعمل بها و�شائل
التوا�شل االجتماعي ،ا ّإال اأنه لي�س من
ال شروري اأن ُيدركوا جميع ًا كيفية
ا�شتخدام هذه الو�شائل يف الرتوي

لل�شركة .وعلى هذا االأ�شا�س ،ال بد
من تدري املو فني ل شمان التوافق
بني اجلميع وفهم اآلية العمل وما
ُيتو ّقع منهم اأن يفعلوه حتديد ًا .وقد
يكون من املفيد اأي ش ًا اإن�شاء بوابة
رقمية توؤمن خيارات ن�شر متعددة،
تُ�ش ّهل على املو فني الن�شر وتزيد من
فعالية م�شاهمتهم ،حيث اأن تزويدهم
باالأدوات وامل�شادر التي يحتاجونها
يزيد من احتمالية ان شمامهم اإىل
�شفوف الدعاة للعالمة التجارية.

ال و على الدعم ا ي اب م المو في مر م م
من م عاة
سيس من ة ابتة
للم ا مة ف
لل مة الت ارية و اعمي ل ا
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ﺣﺘﻰ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
دﻋﺎة ﻟﻌﻼﻣﺘﻚ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ب لم  Medy Navaniالم

س والم ير ا ب اعي لع مة Design Haus Medy

تقوم الثقافة املوؤ�ش�شية فيها على
اأمر ًا هام ًا للم�شاهمة يف تاأ�شي�س
ربحيتها مبقدار  21باملئة مقارنة
ﺗﻌﺘﺒﺮو�شائل التوا�شل
بال�شركات التي مل يكن مو فوها يف تاأدية املو فني دور ًا فاع ًال يف
من�شة ثابتة جتعل منهم دُعا ًة
االجتماعي و�شيلة مهمة يف الدعوة
جناحها ،وما هي اأهم ا طوات
للعالمة التجارية وداعمني لها
ال�شوية اتها من احلما�س.
للعالمة التجارية والرتوي لها،
ً
يف الوقت اته .فطبقا ملوؤ�ش�شة
وي�شاهم قيام املو فني بالرتوي
وتُ�شتخدم حالي ًا اأكرث من اأي
لتحقيق لك يقدم Medy Na-
’جالوب’ العاملية ،ازدادت اأربا
وقت م شى يف التوا�شل املبا�شر
ل�شركتهم يف بناء بيئة عمل اإيجابية ،vani ،املوؤ�ش�س واملدير االإبداعي
اإ�شاف ًة اإىل تر�شي االإميان مبباد
مع العمالء .فحينما يتعلق االأمر
لعالمة ،Design Haus Medy
ال�شركات التي اأ هر مو فوها
بال�شركات واالأعمال ،يعترب احل�شول حما�ش ًا عالي ًا جتاه �شركاتهم مبقدار ال�شركة واأهدافها لدى املو فني.
اأهم الن�شائح لتحويل املو فني اإىل
على الدعم االإيجابي من املو فني
إا ًا ،كي ميكن بناء عالمة جتارية دُعاة للعالمة التجارية.
 147باملئة ،و كنت من زيادة
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ﺗﺘﻮاﺟﺪ م�شرعة االأعمال
 Nestيف ال�شرق االأو�شط منذ
عام م شى وتتخذ من البحرين مقراً
لها ،تكمن مهمتها يف ت�شهيل جتربة
مراحل تو�شع ال�شركة النا�شئة وعلى
رائد االأعمال وتقدمي امل�شاعدة
والدعم الالزمان لت�شهيل و�شرعة
و ال�شتارت اب.
تتوزع  Nestجغرافي ًا يف اآ�شيا
والوطن العربي وافريقيا ،ويختل
مفهوم و ال�شركة النا�شئة يف
هذه املناطق عن مفهومه يف اأوروبا
واأمريكا فتحول اأي �شركة نا�شئة
اإىل �شركة كبرية لدينا يف امل�شتقبل
يحتا اإىل دعم من احلكومة ،بينما
يف اأمريكا ت�شتطيع حتويل اأي جرا
خا�س اإىل �شركة نا�شئة ،هذا ما
اأكدته خالل حوارها معنا �شارة
ال�شرتاوي مديرة البيئة التجارية يف
م�شرعة ني�شت بال�شرق االأو�شط.
تقول �شارة تتفهم  Nestجيد ًا
االيكو �شي�شتم وبيئة النظام
االيكولوجي يف هذه املنطقة
وتعمل على بناء جتارب �شتارت
اب تدعم هذا النظام املتواجد يف
املنطقة العربية واآ�شيا واأفريقيا،
كانت ني�شت يف البداية ت�شتثمر
يف ال�شركات النا�شئة ومع تو�شع
ا�شتثماراتها الحظت اأنه لنمو وتو�شع
هذه ال�شركات ولتحقيق ا�شتفادة
كذراع ا�شتثماري لها فاإن ال�شتارت
اب بحاجة لعمالء و�شركات تتو�شع

وهنا ياأتي دور  Nestلت�شاعد
وتنمو معها ،فاأقدمت ني�شت على
هذه ال�شركات على فهم التحديات
اإن�شاء برنام اآخر حتت عنوان
االبتكار لل�شركات ،يتم التعامل فيه لديها وبعد حتديد امل�شاكل لديهم
التي حتتا حللول تكنولوجية
مع �شركات عاملية كبرية موجودة
لت�شهيل وحت�شني ا دمة املقدمة
يف ال�شرق االأو�شط والتن�شيق معها
لتقدمي ور�س عمل ت�شاعد ال�شركات لعمالئها ،و بعد لك نطلق حملة
ت�شويقية جلذب اف شل �شركات
علي حتديد التكنولوجيا املنا�شبة
نا�شئة يف العامل لديها حلول واأفكار
التي حتتاجها لتتطور وما هي
امل�شاو التي قد تعرقل من م�شريتها جديدة ،نقوم با�شتقدامهم اإىل
البحرين للعمل مع تلك ال�شركات
جتاه التطور التكنولوجي ال�شريع
الكربى و قد كنا من خالل اول
فتتفوق عليها �شركة نا�شئة وتاأخذ
برنام يف البحرين من ا�شتقطاب
مكانها ،ان ال�شركات بحاجة لفهم
ما تقدمه ال�شتارت اب واال�شتعانة
�شركات نا�شئة من اكرث من 35
بحلولها التكنولوجية للحفا على
دولة اخرتنا � 6شتارت اب من
قاعدة عمالئهم.
�شبع دول من �شمنها واحدة من
ذا البرنام
ال د الن ائ م
ال تار ا بت وي التكنولو
ت ي
ونتو م الشركة ا
م خدمة ال تار ا والت او

و
ا
يا المتوفرة
االستفا ة
م ا
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ﻣﺴﺮﻋﺔ  Nestﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﺎﺿﻨﺔ أﻋﻤﺎل
المنامة
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أ ما األمين

ﺷﺌﻮن رﻳﺎدﻳﺔ

ت طي

كل من البحرين ولبنان وم�شر
و�شنغافورة وهو كو  ،الواليات
املتحدة االأمريكية ومن اململكة
املتحدة والأول مرة يف البحرين
يوجد م�شرعة اأعمال بهذا احلجم
من حيث عدد ال�شتارت اب من كل
هذه الدول.
ت�شتطرد �شارة قائلة الهدف
النهائي من هذا الربنام ان تقوم
ال�شتارت اب بت�شويق التكنولوجيا
املتوفرة ونتوقع من ال�شركة ان
ت�شتطيع اال�شتفادة من خدمة
ال�شتارت اب والتعاون معا لتقدمي
خدمات اأكرث تطور ًا ،يف هذه احلالة
تكون ال�شركة الكبرية قد ح�شلت
على اأكرث من حل تكنولوجي لتطور
اأدائها بينما ال�شتارت اب قد ح�شل
على عميل لعدة �شنوات قادمة
وهذا ما نقوم به وندعمه اأ�شا�ش ًا يف
م�شرعة اعمالنا .Nest
بعد تخر ال�شتارت اب من برنام
امل�شرعة ننفذ برنام ثالث لهم
وهو نادي ع شوية غري ح�شري
على اال�شتارتب�س فقط ،حيث
يتمكن كل ع شو يف هذا النادي من

قياد

مسرعات

دار

الدخول واال�شتفادة من منتديات
االبتكار وور�س العمل واملحادثات
والتكنولوجيا املماثلة ،ويتمكن كل
رائد اعمال من حتديد اهتماماته
واملتابعة معنا للتن�شيق مع كل من
له اهتمامات اثلة يف الدولة او
املنطقة التي تتواجد بها �شركته.
يقوم عملنا علي ثالث حماور
وتت شمن حاليا تقدمي اال�شت�شارات
احلكومية الأننا كنا يف هو كو
ملدة � 10شنوات �شاعدنا خاللها
على اإدارة االقت�شاد يف جمال
الزراعة على البدء بتاأ�شي�س
ال�شتارت اب ب�شكل كامل ونحاول ان
نفعل نف�س ال�شيء يف البحرين من
اجل التحول لالعتماد علي اقت�شاد
ال�شركات النا�شئة اعتماد ًا علي
خربتنا اال�شت�شارية التي اكت�شبناها
يف هو كو .
ت شيي �شارة ت شع م�شرعة
االعمال ني�شت بع س املعايري التي
تختار على اأ�شا�شها وتفا�شل بني
ال�شركات النا�شئة التي تدعمها بنا ًء
علي ثالث مراحل تر�شيح اأولها
حتديد امل�شاكل التي تواجه ال�شركة
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تمويل وج ة ن ر

م الم رعة م الشركا
ة ف التكنولو يا كما ن د
المت
خدما نا لشركا ناشئة ف م م
و ال الم
شري
اعا م
ال
الكبرية التي تلج أا حللول ال�شتارت
اب وبذلك نختار ال�شركة النا�شئة
التي ت�شتطيع تقدمي خدمة منا�شبة
حلل هذه امل�شاكل ،ثا مرحلة نقوم
بها مع ال�شركة ،نحدد احللول التي
جلاأت لها من قبل من اجل ا�شتبعاد
ال�شركات التي تقدم نف�س احللول اما
ثالث مرحلة فيتم ت�شفية ال�شركات
املختارة يف يوم اجلمع مع ال�شتارت
اب و لك بتقدمي نبذة عن خدماتهم
يف خم�س دقائق امام م�شئو
ال�شركة العاملية ثم يتم حتليل حلولهم
ا دمية واختيار اأف شل �شتارت اب
متوافقة مع ال�شركة.
وتعمل امل�شرعة مع ال�شركات
املتخ�ش�شة يف التكنولوجيا كما
نقدم خدماتنا ل�شركات نا�شئة يف
معظم القطاعات مع � 88شريك
حول العامل  ،ومن �شركائنا يف

البحرين جمل�س التنمية االقت�شادية
و كني وبنك البحرين للتنمية،
كما نعمل مع امل�شرعات وال�شركات
كاأمريكان اك�شربي�س وزين وغريها،
ومن ال�شتارت اب التي تعاملنا
معها يف البحرين “”Wanaوبي
هاي يف دبي و” ”Faoمن لبنان،
وكراين ديتا و بلوم� ،شينا بوك�س
التي تلك تكنولوجيا يزة تعتمد
علي الذكاء ال�شناعي ،اجلدير
بالذكر اأن م�شرعة  Nestلديها
 8مكات منت�شرة حول العامل من
�شمنها املكت االأ�شا�شي يف هو
كو وتايالند والبحرين وبانكوك
و�شنغافورة ونريوبي كذلك يف لو�س
اجنلو�س ولندن ،اإ�شافة ل�شعيها
للتو�شع والتواجد م�شتقب ًال يف دول
املنطقة التي لديها البيئة االيكولوجية
التي ت�شمح بدعم ا�شتثماراتنا.

يكون اإنتاجه مكلف ًا حتى يتمكن من
حتقيق وفورات احلجم .يف االأ�شواق
النا�شجة ،ميكن اأي ش ًا لالبتكار
يف و االأعمال تغيري مقرت
القيمة ،والديناميكيات التناف�شية،
يف ال�شناعة التي حولت الرتكيز من
امليزات اإىل النتائ .

الذين اكت�شفوا لك.
من خالل هذه العقلية ،يج اأن
تركز على كيفية تقدمي القيمة
االأ�شا�شية لعمالئك بطرق جديدة.
على �شبيل املثال� ،شيظل م�شنعو
ال�شيارات يف امل�شتقبل ،لكنهم
بداأوا يف التعري باأنف�شهم على
اأنهم “�شركات خدمات التنقل”.
�شيوفرون ب�شكل متزايد و�شائل النقل  - 3إنشا ر ية مو دة
كخدمة لتلبي احتياجات ال�شباب
للم ت ب
الذين لديهم اهتمام قليل بامتالك يريد جميع مو فيك اأن تنمو
ال�شيارات.
�شركتك من خالل االبتكار،
ولديهم جميع ًا اأفكار حول اأف شل
الطرق للقيام بذلك .قد يكون من
 - 2االبتكار ف نما ا عما
املفيد اإن�شاء روؤية موحدة وموجهة
الت نيا
وليس ف
ً
من املهم اأي شا اإن�شاء ا اأعمال للم�شتقبل لرتكيز اأفكار املو فني
وطاقتهم .من خالل حتديد روؤية
ت�شهل على العمالء تبني منتجات
ّ
رفيعة امل�شتوى ولكن قابلة للتنفيذ
جديدة ب�شكل اأ�شرع .كانت ق�شة
تتما�شى مع ا�شرتاتيجيتك ،ميكنك
و زيروك�س االأ�شلية مع النا�شخة
ا�شتغالل الطاقة االإبداعية ملو فيك
الورقية العادية مبثابة ابتكار و
جتاري بقدر ما كانت تقنية جديدة .مع زيادة االإنتاجية.
اأطلقت زيروك�س هذا املنت بنمو
التاأجري لت�شهيل �شراء العمالء
 - 4ان ر إلى “ ال ا ر م
جلزء من املعدات املكتبية التي
الداخ ” و”الوار م ال ار ”
كانت غري معروفة يف لك الوقت.
لل و على فرص ديدة
هذا اعتبار مهم ب�شكل خا�س مع
هناك دائم ًا العديد من التوجهات
التقنيات اجلديدة ،الأنه غالب ًا ما
املحتملة لالبتكار ،وقد يكون من
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ﺳﺘﺔ ﻃﺮق ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻮل أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ب لم لورنس لي نائب رئيس قسم ا

ﻓﻲ ع�شر االرتباك الرقمي،
حتتا كل �شركة اإىل التفكري ب�شكل
خمتل حول اأعمالها �شواء يف
النمو خار اأ�شواقها االأ�شا�شية،
اأو لتفادي املناف�شة من الداخلني
اجلدد .ولكن يف كثري من االأحيان
نعهم املهارات الدقيقة التي
�شاعدت ال�شركات على النجا

تراتيجية في يروكس

مفيدة ل�شركات اأخرى بحاجة
يف املا�شي من حتقيق النجا
اثلة اإىل التحويل والنمو خار
يف امل�شتقبل .يف زيروك�س جددنا
ال�شركة عدة مرات مع تغري التقنيات نطاق اأعمالها االأ�شا�شية.
واالأ�شواق مبرور الوقت.
بينما ال يزال كتاب اليوم يف تاريخنا
 - 1التركيز على ما يريد
قيد الكتابة ،فقد وجدنا طر ًقا
وليس ما ف ل
عم
متعددة للتفكري ب�شكل خمتل عن
ي�شرتي عمالوؤك منك الأ�شباب
اأعمالنا .قد تكون هذه الروؤى ال�شتة متنوعة ،واالأكرث اأهمية هو اأن
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ت�شاعدهم يف حتقيق النتائ التي
يريدونها .ولكن من ال�شهل جدًا
جتاهل لك والرتكيز فقط على
حت�شني منتجك اأو خدمتك ملواكبة
املناف�شني .ميكن اأن نعك هذه
الروؤية املنغلقة من م�شاعدة عمالئك
على حتقيق نتائجهم بطرق جديدة
واأف شل وتعري شك للداخلني اجلدد

PROJECTS

NEED PROJECTS
INTELLIGENCE, INSIGHT &
DATA ANALYSIS?

FIND OUT MORE AT MENA.PROJECTS.THOMSONREUTERS.COM

ﺷﺌﻮن رﻳﺎدﻳﺔ

ت طي

قياد

م ارات

دار

تمويل وج ة ن ر تمويل

ع�شر اإنرتنت االأ�شياء والذكاء
ال�شع تقييم واإعطاء االأولوية
االآ  ،اعتاد عمالئنا على جتارب
مل�شاحة كبرية من الفر�س .لقد
وجدنا اأن اأحد املقاربات الفعالة هو �شخ�شية منخف شة التكلفة اأي شاً.
النظر اإىل “ ال�شادر من الداخل” قارن جتربتك مع Amazon
اأو  Uberاأو .Lyft
من اأجل تطبيق قدراتك االأ�شا�شية اأو
يف االأ�شواق املجاورة اجلديدة،
يطال االأ�شخا�س الرقميون،
و”الوارد من ا ار ” لتحديد
الذين ي�شكلون االآن ن�شبة كبرية
فر�س جديدة للخلل الرقمي ب�شب
من عمالئنا ومو فينا ،بهذه
التقنيات اجلديدة.
االأنواع من التجارب يف حياتهم
تتوق العديد من ال�شركات عند
ال�شخ�شية والعملية.
حتليل “ ال�شادر من الداخل”.
يف كل �شناعة ،يتعني على
ولكن من املهم اأي ش ًا اأن نفهم
ال�شركات اإعادة التفكري يف
كي يتغري العامل لتحديد الفر�س اال�شرتاتيجية التناف�شية .يف
ال�شوقية الوا�شحة وغري الوا�شحة ال�شابق ،اأجربنا على التفكري يف
من “الوارد من ا ار ” .ويف
امل�شطلحات الثنائية اإما بجودة
حتليلنا ،نعتقد اأن ثورة التكنولوجيا عالية اأو بتكلفة منخف شة .الرقمنة
الرئي�شية التالية هي تقارب العاملني تعني اأن هذه املقاي شات مل تعد
املادي والرقمي .وهذا ين�ش فر�ش ًا موجودة ،الأن الرقمنة ت شي
هائلة لتحويل كيفية اإجناز العمل .خيار ال “و” اإىل اال�شرتاتيجية،
لقد و�شل عاملنا اإىل كمية هائلة
مبعنى جودة عالية وتكالي
من االأجهزة املت�شلة ،واملعروفة
اإنتا منخف شة ،اأي التخ�شي�س
جمتمعة با�شم “اإنرتنت االأ�شياء
والكفاءة .يج على الباحثني
 .” IoTوت�شمح احل�شا�شات
وامل�شوقني اأن يعيدوا التفكري يف
كيفية حتقيق وعد ال “و”.
وااللكرتونيات لالآالت باإدراك
العامل املادي .االآن ،قم باإدخال
كاء االآلة ،اأو ما ي�شميه البع س
 - 6اعتما المرونة واالبتكار
ب “الذكاء اال�شطناعي ال شيق”،
ال ير م دو
حيث ميكن لالآالت فهم واتخا
االأ�شل يف ال�شعي وراء اأ�شواق جديدة
القرارات يف املجاالت التي قمنا
هو نق�س وجود بيانات تاريخية
عال من
للتخطيط للم�شتقبل .يتطل االبتكار
بت�شميمها مب�شتوى ٍ
االإخال�س .االآن لديك حلقة
لالأ�شواق اجلديدة عملية مرنة تركز
تغذية مرتدة كن العامل الفعلي ،على االإن�شان وتركز على التعلم
والتح�شني يف الوقت اللحظي.
ال�شريع والتكرار ،مع فر�شيات
اأ�ش اإىل لك حلقة قدرة االآلة
وا�شحة وجتارب الإن�شاء خيارات
على العمل ب�شكل تعاو مع
عمل جديدة.
ً
االأ�شخا�س يف تدفقات عمل كثيفة اإ�شافة اإىل لك ،من املرجح اأال
املعرفة والتعلم مننا .و�شتكون
تلك ال�شركات جميع ا ربات
هذه املنطقة اأر�شية خ�شبة للغاية الفنية املطلوبة ،لذا من املهم
لالبتكار على مدى العقد املقبل.
النظر اإىل ا ار من اأجل
االبتكار .ومع لك ،عندما تتابع
 - 5ك ر المبا ال الت ليدية اأ�شواق ًا جديدة ،من ا ط أا م�شاواة
االبتكار الغري حمدود با�شتخدام
لت ديم يمة كبر
م�شادر التكنولوجيا .عندما يكون
مع هور التكنولوجيا الرقمية يف
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هناك عدم يقني كبري ،ال ميكنك
التعامل مع �شركاء االبتكار مثل
املوردين .حتتا اإىل م�شاركة
املزيد من املعلومات واإدارة
حقوق امللكية الفكرية  IPمع
روؤية ا�شرتاتيجية طويلة االأجل.
ركز على ما حتتاجه بالفعل
للحماية .وا�شمح ل�شركائك
باحل�شول على حقوق امللكية
الفكرية والفر�س التي من �شاأنها
توليد العائد الذي يحتاجون
اإليه .ت�شمح لك نقا االت�شال
هذه مب�شاركة املخاطر معك.
ال ا مة

ال يوجد اأبد ًا مقاربة واحدة للنمو

تنا�ش اجلميع ،لذا فاإن هذه
االأفكار تهدف اإىل اأن تكون نقطة
بداية بالن�شبة لك للتفكري يف
طرق ميكنك مزجها ومطابقتها
لتالئم موقفك واأهدافك
املحددة .اإن التو�شع يف اأ�شواق
جديدة اأمر �شع الأنه يتطل
مقاي شات اال�شتثمار من اأعمالك
االأ�شا�شية اإىل فر�س جديدة غري
موؤكدة .ميكن اأن ت�شاعدك هذه
املمار�شات على اإنتا عدد اأكرب
من فر�س النمو اجلديدة التي
تثري حما�س مو فيك ،وتتنا�ش
مع قدراتك على تقدميها،
وتتما�شى مع اجتاهات النمو
املهمة يف العامل.

ﻣﻊ توفر حلول رقمية جديدة
اأتاحتها ثورة اإنرتنت االأ�شياء ،تنطلق
مرحلة نوعية يف تناف�شية ال�شركات
التي تعتمد حلول الثورة اجلديدة
يف عملياتها ،فيما يلي اأهم خم�س
توجهات رقمية البد منها
 - 1م يد ال ري

لوعد

كنولو يا  5Gشبكا

ا نترن

ال سلك ال الية

ست ر

اليو

ال رعة الت

ست و ف

و شبكا

ال د

تتوقع اإكوينيك�س اأن توجد تكنولوجيا
 5Gاحتماالت المتناهية يف جمال
التح ّول الرقمي ال �شيما يف عامل
مرتابط بالذكاء اال�شطناعي
وي�شوده اإنرتنت االأ�شياء .ولبلو
الكثافة الال�شلكية العالية املطلوبة
لت�شغيل  ،5Gي�شعى امل�ش ّغلون
اإىل احل ّد من التكالي من خالل
ا�شتخدام اأجهزة ت�شبيك �شلع
مفتوحة وجعل الت�شبيك الال�شلكي
افرتا�شي ًا .و�شتم ّهد هذه اجلهود
الطريق لهند�شة حافة حت ّل مكان
ال�شبكات الال�شلكية ال�شحابية التي
�شت�ش ّغل عدد ًا من املحطات من
خالل �شبكات الربجميات ال�شبكية
االفرتا�شية .وتتوقع اإكوينيك�س

“ال و

زيادة اال�شتثمارات عام 2019
يف حتديث البنية التحتية احلالية
للبنية ا لوية وت�شييد بنية حافة
حتتية جديدة اإ�شافة اإىل االبتكار
يف االأجهزة وال�شبكات الال�شلكية
االفرتا�شية من اأجل تعزيز االأداء
واحل ّد من التكالي .

اال

بروز ندسا

فو

الر مية المناسبة الت

ناف

ا ولى ف

ستكو م در

بالن بة إلى المؤس ا  .للمرة
ب

التاري

ا عما الر مية بالكام

كنولو يا مكي

متا ة لل مي

الذكا

ناع

الموزعة

م الموا

المركزية

ندسا

اال وا

مرش ة لت وال

كبيرة م

وفر

ال ي الم ب ستت رر

تتوقع اإكوينيك�س اأن يزيد اال�شتعمال
املتنامي للذكاء اال�شطناعي يف
ال�شركات واملجتمع وا�شتخدام
البيانات .فبعدما كان اجليل
االأول من الذكاء اال�شطناعي
مركزي ًا ،تتوقع اإكوينيك�س اأن تعتمد
ال�شركات عام  2019هند�شات
الذكاء اال�شطناعي املو ّزعة حيث
يجري بناء النمو على احلافة
املحلية ويف مو�شع اأقرب اإىل
م�شدر البيانات االأ�شلي .وللو�شول
اإىل مزيد من م�شادر البيانات
ا ارجية من اأجل اإجراء توقعات
دقيقة� ،شتلجاأ ال�شركات اإىل اأ�شواق
عمليات البيانات االآمنة .كما
�شت�شعى اإىل اال�شتفادة من ابتكارات

الذكاء اال�شطناعي يف �شحابات
عامة متعددة بدون االعتماد على
�شحابة واحدة ،ما يعزز المركزية
هند�شة الذكاء اال�شطناعي.
 3م موعة شبكا
ف

ن

ي

ست ا م

البلوكشي م

ما

كبر ل عما

تنمو ا�شتثمارات البلوك�شني بن�شبة
 73%و ُيتوقع اأن يبل االإنفاق عليها

 11.7مليارات دوالر اأمريكي بحلول
عام  2022بح�ش  .IDC1يف
هذا االإطار ،تتوقع اإكوينيك�س التا
• �شتبد أا ال�شركات بامل�شاركة
يف �شبكات بلوك�شني متعددة
مثل �شالمة الغذاء وا دمات
املالية و�شحن احلاويات العاملي ،
و�شتوجد بالتا جمموعة �شبكات
تتيح لها التفاعل يف الوقت اته مع
منظومات بلوك�شني متعددة.
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ﺗﻘﻨﻴﺔ

ج ي

 5و

ا

ستطبع مستقبل المؤسسات
الرقمي في 2019
تم

التوج ات التكنولوجية والبيانية المت ير مثل تكنولوجيا  5Gوال كا ا

البيانات والسحابة الطريق لت يرات كبير في تكنولوجيا المعلومات و ن
توقعات للعا الم بل
ا
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- entrepreneralarabeya

طناعي والبلوكشين و صو ية

ة الشبكات عا  2019بحسب أ م 5

In Collaboration with

ﺗﻘﻨﻴﺔ

ج ي

• �شي�شبح اأداء البلوك�شني مطلب ًا
اأكرث اأهمية �شمن ال�شركات و لك
نظر ًا اإىل احلاجة اإىل ا�شتيعاب اأكرث
من جمرد بيانات عمليات ب�شيطة،
اأو عن�شر ًا يف التطبيقات التي ي�ش ّكل
فيها االأداء ا آال ّ واالرتبا مب�شادر
البيانات االأخرى عام ًال مهم ًا.
ومن اأمثلة تطبيقات البلوك�شني
التي ت�شتلزم اأداء تاز ًا الر�شد
�شل�شلة االإمداد واالت�شال بني
االآالت وتبادل املعلومات اإنرتنت
االأ�شياء  ،وتبادل العمالت العابر
للحدود.
• �شي�ش ّكل الدم حتدي ًا هائ ًال عند
جمع ال�شركات تطبيقاتها القدمية
مع �شبكات بلوك�شني متعددة ،ما
يحتّم ن�شر نقا تبادل للم�شاركني
يف البلوك�شني تتيح لهم االت�شال
ببع شهم مبا�شرة والتعاون.
 - 4م اولة ال رو م متا ة
خ و ية البيانا
ماية البيانا

والم او

واني

المت يرة

ا منية المتزايدة

ستؤ يا إلى عمليا
دمية و وزعا

م

كر

ين�شر العديد من ال�شركات ومز ّودي
الربجميات كخدمة �شحابات
م�ش ّغرة يف مناطق متعددة من اأجل
االلتزام بقوانني البيانات املحلية
ومتط ّلبات االمتثال .كما تنظر هذه
ال�شركات واملز ّودون يف هند�شات
اإدارة بيانات مو ّزعة تتط ّل
�شبكات واأن�شجة بيانات عاملية من
اأجل ح�شن اإدارة هذه ال�شحابات
امل�ش ّغرة املو ّزعة.
تتوقع اإكوينيك�س اأن تنظر ال�شركات
يف عدد من االأمور من اأجل منع
خروقات البيانات وا�شتمرار التح ّكم
ببياناتها ،ومن بينها
• تقنيات اإدارة بيانات جديدة
ان�شيابي بالبيانات
تعمل ب�شكل
ّ
ً
امل�ش ّفرة مثال اأ�شكال حمددة من

اال�شتعالم عن البيانات امل�شفرة
ب�شكل مت�شابه .
• تكنولوجيا فر�شنة جديدة
مرتكزة على االأجهزة �شتمنع
مز ّودي ا دمات من مراقبة
بيانات عمالئهم.
-5
الت
ال

زيز الرب

يدا

ابا

ست زز

ال

البين

لتفا ي

ابية بيئا

المت د ة ال

مية الرب

البين

ينة

ت�شل ال�شركات حالي ًا اإىل حلول
الربجميات والبنى التحتية
واملن�شات كخدمة من خالل
مز ّودين متعددين وتتوقع
اإكوينيك�س اأن ي�شهد عام 2019
امل�شتوى التا من التحديات
املرتافقة مع ال�شحابات الهجينة
واملتعددة .يف هذا االإطار ،ترى
اإكوينيك�س اأنّ ال�شركات �شتكافح
لتو�شيع �شبكات اأمنها و�شتواجه
�شعوبات يف م�شائل الدم واالإدارة
فيما ت�شعى وراء هند�شات �شحابية
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ن ا الرب
ينمو عر
يتو
البين بي المؤس ا وال ابة
ومزو ي كنولو يا الم لوما بن بة
تى عا
سنوية بل
ب ي ي اعد المؤس ا على بنا
ا عما
خدمة ر مية ديدة ون
ال الية إلى من ا س ابية خا ة
ال
ب ر
متعددة هجينة .وت�شري هذه
التوجهات املتو ّقعة اإىل اأنّ اإتاحة
ّ
االإمكانيات مثل االأمن والبيانات
التحليلية وتبادل البيانات على
مقربة من ال�شحابة �شرورية
لتدّفق البيانات ال�شل�س عرب
احلدود ،وميكن ل�شريك الربط
البيني املنا�ش اأن ي�شاعد
ّ
ال�شركات على جتاوز تعقيدات
ال�شحابة .بح�ش مو ّؤ�شر الربط

البيني العاملي ،وهو عبارة عن
ّ
درا�شة �شوق ن�شرتها اإكوينيك�س،
ُيتو ّقع اأن ينمو عر�س نطاق الربط
البيني بني املوؤ�ش�شات وال�شحابة
ّ
ومز ّودي تكنولوجيا املعلومات
بن�شبة �شنوية تبل  98%حتى عام
 ،2021بحيث ي�شاعد املوؤ�ش�شات
على بناء خدمة رقمية جديدة
ونقل االأعمال احلالية اإىل من�شات
�شحابية خا�شة بطرف ثالث.

أﺳﻮاق

اقتصاد قطاعات مشاريع شركات قاد

طاقة

رامكو ؤسس مدينة المل
لل ا ة سبار
ال

ران

سلما

ا

ُﻳﻌﺪتوطني ال�شناعات من
اأهماإ�شرتاتيجياتاال�شتثمارالتي
ت�شهم يف حتقيق عوائد مادية وتزيد
من الكفاءة للمن�شاآت ،ف ًشال عن
فائدته يف خف س التكالي والوقت
املطلوبني لتحقيق املكا�ش  .ا ّإال اأن
القوة احلقيقية املكت�شبة من زيادة
املحتوى املحلي تكمن يف قدرته
على اإ�شافة القيمة يف جماالت
ا دماتامل�شاندة الأعمالال�شركات،
باالإ�شافة اإىل توفريه للدعم الكبري
لالقت�شادات املحلية واالإقليمية،
و لك عن طريق خلق مزيد من
فر�س العمل ،وتدري وتطوير
القوى العاملة ،ونقل التقنية
وتوطني ال�شناعة.
والتوطني هو اأحد اأهم اأهداف
مبادرةاأرامكوال�شعوديةلتعزيز
القيمةامل شافةاالإجماليةلقطاع
التوريد اكتفاء ،حيثيتما�شى
هذا الربنام مع اأهداف اأرامكو
ال�شعودية ،ال�شركة الرائدة يف جمال
الطاقة،لتحقيقالتنميةللمجتمع،
وهو الفعل الذي تقوم به ال�شركة منذ
عاما  ،وياأخذ هذا الدور
اأكرث من ً 80

الذي ت شطلع به اأرامكو ال�شعودية
دمةاملجتمعوتنميتهودعم
اقت�شادهً ،
�شكال جديدًا االآن ،و لك
با�شتحداثمدينةامللك�شلمان
للطاقة �شبارك التي�شتُ�شهم
يف تر�شي مكانة اململكة كمركز
اإ�شرتاتيجييوفربيئةم�شجعة
لال�شتثمار يف قطاع خدمات الطاقة،
على ال�شعيدين املحلي والدو ،
حيث اأ�شبحت فكرة اإن�شاء قطاع
وطني جديد يهتم بال�شناعات
املرتبطة بالطاقة ،جاهزة
للتطبيق على اأر�س الواقع اأكرث
من اأي وقت م شى.
وت�شتهدفمدينةامللك�شلمان
للطاقة �شبارك عدة جماالت
اإنتاجيةحيوية،وهي التنقي
واالإنتا والتكرير،والبرتوكيميائيات،
والطاقةالكهربائيةالتقليدية،
واإنتا ومعاجلة املياه ،لتعزز بذلك
مكانةاأرامكوال�شعوديةكاأكرث
مزودي الطاقة موثوقية يف العامل،
وكمطورالأكربامل�شاريعال شخمة
والرائدة يف العامل .وت شم االأن�شطة
الت�شنيعيةوا دميةباملدينة
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خدمات حفر االآبار ،واأجهزة احلفر،
ومعدات معاجلة ال�شوائل ،وخدمات
التنقي واالإنتا  ،االأنابي  ،واملعدات
الكهربائية،واالأوعيةوا زانات،
وال�شماماتوامل شخات.وبذلك
ت�شهم �شبارك ب�شكل كبري يف
حتقيق روؤية اململكة  2030التي
تهدف اإىل تنويع اقت�شاد اململكة
وتقليل اعتماده على النفط وخلق
قطاع خا�س مزدهر.
وتُ�شهم اأرامكو ال�شعودية من خالل
دورها املحوري يف دفع عجلة تطوير
قطاعخدمات الطاقة باململكة،
يف و�شع اأ�ش�س منظومة اقت�شادية
ت�شاعدعلىا�شتقطابواإن�شاء
وت�شجيع�شناعاتحمليةمرتبطة
بقطاع الطاقة وقادرة على املناف�شة

يف ال�شاحة العاملية .كما حتر�س على
دعم و وتط ّور ال�شركات املحلية
التي تعمل على ت�شنيع املواد املتعلقة
بقطاع توليد الطاقة ،وتوفري ا دمات
الهند�شية وخدمات حقول النفط ،
ولزيادة جا بية اال�شتثمار فقد مت
اختيار موقع اإ�شرتاتيجيللمدينة،بني
الدمام واالأح�شاء ،وعلى م�شاحة 50
كيلومرتًا مرب ًعا ،ليكون يف مركز االأعمال
املتعلقةبالطاقة،وقري ًبامنم�شدّرين
رئي�شينيللقوىالعاملة املحلية يف
املنطقة ال�شرقية ،وقري ًبا اأي شامن�شبكة
الطرقال�شريعة،وال�شككاحلديدية
املحليةوا ليجية،ومتكاملةمعاملدينة
ال�شناعيةالثالثةبالدمام،ف ًشالعن
قربها من م�شادر توليد الطاقة واملياه
وا دماتاللوج�س.

قفزات نوعية ورائدة تعك�س
مدى ّيز اأف شل  10توجهات
ا�شرتاتيجية يف جمال التكنولوجيا
ت�شلط موؤ�ش�شة جارت ال شوء عليها
خالل العام .”2019
نا لم ة ع ف
نرف
و ا استرا ي ية ف
م ا التكنولو يا لل ا
:
ا شيا

ا ية الت كم

ت�شتعني االأ�شياء اتية التحكم،
مثل الروبوتات والطائرات بدون
طيار واملركبات اتية القيادة،
بالذكاء اال�شطناعي من اأجل اأ تة
الو ائ التي اعتاد االإن�شان القيام
بها فيما م شى ،حيث تتخطى عملية
االأ تة هذه حدود االأنظمة املوؤ تة
املقدمة من قبل ا الن�شو�س
الربجمية املحدودة ،فهي ت�شتثمر
الذكاء اال�شطناعي بهدف تقدمي
�شلوكيات متقدمة من �شاأنها التفاعل
بدرجة طبيعية عالية مع حميطها،
ومع االأ�شخا�س.
بالتزامن مع انت�شار ا�شتثمار
االأ�شياء اتية التحكم ،ت�شري
حتول من
توقعاتنا اإىل حدوث ٍ
ا�شتخدام االأ�شياء الذكية امل�شتقلة
بذاتها ،اإىل ا�شتخدام جماميع
االأ�شياء الذكية الت�شاركية ،يف ل
عمل العديد من االأجهزة مع ًا� ،شوا ًء
ب�شكل م�شتقل عن االأ�شخا�س ،اأو
يف ل وجود مدخالت ب�شرية.
نيا
ما زا
فعلى �شبيل املثال ،إا ا قامت
البلو شي ال الية طائرة بدون طيار مب�شح حقل
كبري ،و أا هرت نتائ امل�شح اأنه
ير نا ة و ير
جاهز للح�شاد� ،شي�شبح باالإمكان
مف ومة بشك يد اإر�شال اإ�شارات عمل “الآالت
احل�شاد اتية التحكم”.
دار ا
ولم ب
م

ال مليا

ال امة وال ر ة على
م تو

الشركا

عمليا

و لك با�شتخدام تقنيات تعلم
من املتوقع اأن ينمو عدد العلماء
االآالت من اأجل حتويل اآلية تطوير
املخت�شني يف جمال بيانات املواطن
وا�شتهالك وم�شاركة حمتوى عمليات بوترية اأ�شرع بخم�س مرات من عدد
التحليل .كما �شتتطور قدرات
علماء وخرباء البيانات.
عمليات التحليالت املعززة بوترية
مت�شارعة لت�شبح من التوجهات
عمليا الت وير المو ة
ال�شائدة ،و لك باعتبارها اإحدى
ناع
بالذكا اال
املزايا الرئي�شية الإعداد البيانات،
ي�شهد ال�شوق موجة حتول �شريعة
واإدارة البيانات ،وعمليات التحليل
من اتباع املنهجيات القائمة على
الع�شرية ،واإدارة عمليات االأعمال ،عقد علماء البيانات املتخ�ش�شني
وعمليات التعدين للبيانات ،
ل�شراكات مع مطوري التطبيقات
ومن�شات علوم البيانات.
و لك من اأجل اإن�شاء معظم
باالإ�شافة اإىل لك� ،شيتم اإدرا
احللول املح�شنة من قبل الذكاء
الروؤى امل ؤو تة املتولدة من عمليات اال�شطناعي  ،اإىل تبني املنهجيات
التحليل املعززة �شمن تطبيقات
امل�شتندة على اإمكانية قيام املطورين
املوؤ�ش�شات .فعلى �شبيل املثال،
املخت�شني بالعمل ب�شكل م�شتقل
�شيتم حت�شني م�شتوى اأداء اأق�شام
با�شتخدام ا حمددة ب�شكل
املوارد الب�شرية وال�شوؤون املالية
م�شبق يتم تقدميها كخدمة.
واملبيعات والت�شويق وخدمة العمالء ما �شيوفر للمطورين منظومة
وامل�شرتيات واإدارة االأ�شول.
من خوارزميات و ا الذكاء
ويو�شح �شري قائ ًال “�شيوؤدي هذا اال�شطناعي ،باالإ�شافة اإىل حزمة
االأمر اإىل هور علم بيانات املواطن ،من اأدوات وبرام التطوير امل�شممة
وهو عبارة عن جمموعة من
ب�شكل خا�س بهدف دم قدرات
القدرات واملمار�شات ال�شاعدة التي و ا الذكاء اال�شطناعي �شمن
من �شاأنها كني امل�شتخدمني ،غري احللول .كما �شيربز م�شتوى اآخر
املخت�شني يف جمال االإح�شاءات
من فر�س تطوير التطبيقات املهنية
وعمليات التحليل ،من ا�شتخال�س
املتخ�ش�شة ،حيث �شيتم اإدرا
الروؤى التنبوؤية والتوجيهية من
الذكاء اال�شطناعي �شمن عملية
البيانات .وخالل العام ،2020
التطوير بحد اتها ،و لك من اأجل

الت لي الم ززة

تُر ّكز عمليات التحليل املعززة
معني من الذكاء،
على جمال ّ
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ﺗﻘﻨﻴﺔ

ج ي

أﻓﻀﻞ 10

ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻌﺎم 2019
ا

ﻳﻬﺘﻢخرباءالتقنية
هذه االأيام باأهم  10توجهات
ا�شرتاتيجية يف جمال التكنولوجيا،
والتي ينبغي على املوؤ�ش�شات
ا�شتك�شافها والتعرف عليها خالل
العام .2019
ينظر اإىل التوجهات اال�شرتاتيجية
يف جمال التكنولوجيا على اأنها
اإحدى االحتماالت التي حتمل يف
طياتها قدرات تطويرية رائدة،

- entrepreneralarabeya

منطلق ًة من جمرد كونها حالة
�شاعدة لينت�شر اأثرها وا�شتخدامها
على نطاق وا�شع وعام ،اأو على
اأنها توجهات �شريعة النمو تنطوي
على درج ٍة عالي ٍة من التقل وعدم
اال�شتقرار ،اإىل اأن ت�شل اإىل نقا
التحول واالنت�شار خالل ال�شنوات
ا م�س القادمة.
يف هذا ال�شياق ،يقول ديفيد �شري ،
نائ الرئي�س وزميل موؤ�ش�شة

December 2018 / E N T R E P R E N E U R . C O M / 70

الدرا�شات واالأبحاث العاملية جارت
“ان ال�شبكة الرقمية الذكية احتلت
العناوين الرئي�شية على مدى العامني
املا�شيني ،كما توا�شل لع دور
املحرك الرئي�شي للتكنولوجيا خالل
العام  ،2019وتعد التوجهات
املندرجة �شمن كل حمور من حماور
هذا املفهوم مكو ًنا اأ�شا�ش ًيا يف دفع
م�شرية االبتكار املتوا�شلة نحو
االأمام ،و لك كجزء من ا�شرتاتيجية

امل�شتقبل Continuous-
 .NEXTفعلى �شبيل املثال ،بات

الذكاء اال�شطناعي ،ب�شيغة االأ�شياء
املوؤ تة والذكاء املعزز ،ي�شتخدم
اإىل جان تقنيات اإنرتنت االأ�شياء،
وحو�شبة الطرفيات ،والتوائم
الرقمية بهدف توفري م�شاحات عالية
الذكاء والتكامل .ويندم هذا االأثر
التوافقي لهذه التوجهات املتعددة
مع ًا لق فر�س جديدة ،والإحداث

�شبكات االت�شاالت الال�شلكية زمن
و�شول اأ�شرع ،وعر�س نطاق اأو�شع،
وزيادة كبرية وغري م�شبوقة وهو
اأمر مهم جد ًا بالن�شبة للطرفيات
يف عدد العقد نقا ربط
الطرفيات لكل كيلومرت مربع.
الت ربة ال امرة

تقوم من�شات املحادثة على تغيري
اأ�شلوب تفاعل االأ�شخا�س مع العامل
الرقمي ،فتقنيات الواقع االفرتا�شي
والواقع املعزز والواقع املختلط
تعمل على تغيري نظرة االأ�شخا�س
نحو العامل الرقمي .و�شيوؤدي
هذا التحول امل�شرتك يف ا
االإدراك والتفاعل اإىل هور جتربة
امل�شتخدم الغامرة يف امل�شتقبل.
“�شننتقل مبرور الزمن من
التفكري باالأجهزة الفردية وتقنيات
واجهة امل�شتخدم املجزاأة ،اإىل
التفكري بالتجربة متعددة القنوات
والو�شائط .فالتجربة متعددة
الو�شائط �شرتبط االأ�شخا�س بالعامل
الرقمي عرب مئات االأجهزة الطرفية
املحيطة بهم ،مبا فيها اأجهزة
احلو�شبة التقليدية ،واالأجهزة
القابلة لالرتداء ،وال�شيارات،
واأجهزة اال�شت�شعار البيئية،
واالأجهزة اال�شتهالكية .اأما التجربة
متعددة القنوات ف�شتحفز كافة
احلوا�س الب�شرية ،باالإ�شافة اإىل
احلوا�س املتقدمة للكمبيوتر مثل
احلرارة ،والرطوبة ،والرادار
�شمن االأجهزة متعددة الو�شائط.
البلو

شي

�شتعمل تقنيات البلوك ت�شني ،وهي
اإحدى اأنواع ال�شجالت االلكرتونية
املوزعة ،على اإعادة �شياغة هيكلية
ال�شناعات عرب كني الثقة ،وتوفري
ال�شفافية ،واحلد من االحتكاك
بني نظم االأعمال ،ما �شيوؤدي
بالنتيجة اإىل خف س التكالي ،

واحلد من زمن عقد وت�شوية
املعامالت ،وحت�شني م�شتوى تدفق
ال�شيولة النقدية.
واليوم ،تعطى الثقة ب�شكل مطلق
للم�شارف ،ودور املقا�شة ،والهيئات
احلكومية ،والعديد غريها من
املوؤ�ش�شات باعتبارها �شلطات
مركزية حتتف “باحلقيقة كاملة”ً
وب�شكل اآمن �شمن قواعد بياناتها.
اإال اأن و الثقة املركزية ين شوي
على العديد من تكالي التاأخري
والتكالي االإجمالية عموالت،
ور�شوم ،والقيمة مقابل الكلفة يف
تنفيذ املعامالت .لذا ،توفر تقنية
البلوك ت�شني بديل الثقة املعتمد،
كما اأنه يلغي احلاجة لوجود �شلطات
مركزية لتحكيم املعامالت.
واأ�شاف �شري “ال تزال تقنيات
البلوك ت�شني احلالية غري نا�شجة،
وغري مفهومة ب�شكل جيد ،ومل تثبت
جدارتها �شمن العمليات الهامة
واحلرجة على م�شتوى ال�شركات،
وهذا االأمر ينطبق ب�شكل خا�س
على العنا�شر املعقدة التي تدعم
ال�شيناريوهات االأكرث تعقيد ًا .وعلى
الرغم من هذه التحديات ،فاإن
القدرات الكبرية والرائدة لهذا
التوجه �شرتغم الروؤ�شاء التنفيذيني
وقادة تقنية املعلومات على البدء
بتقييم احتمال ا�شتخدام تقنيات
البلوك ت�شني ،حتى لو مل يتبنوا هذه
التقنية �شمن نطاق وا�شع خالل
ال�شنوات القليلة القادمة”.
كما اأن العديد من مبادرات البلوك
ت�شني احلالية ال تلتزم بكافة �شفاتها
ومزاياها ،على �شبيل املثال قاعدة
البيانات �شديدة التوزيع والن�شر.
هذا ،ويتم اال�شتعانة باحللول
امل�شتوحاة من تقنيات البلوك ت�شني
كو�شيلة لتحقيق الكفاءة الت�شغيلية،
و لك عرب اأ تة العمليات ،اأو
رقمنة ال�شجالت .فهذه احللول
لك القدرة على تعزيز م�شاركة

املعلومات بني البيئات املعروفة،
ف ش ًال عن قدرتها العالية يف حت�شني
فر�س تتبع ور�شد االأ�شول املادية
والرقمية .اإال اأن هذه احللول ال
توفر القيمة احلقيقية واجلوهرية
لتقنيات البلوك ت�شني.
الفرا ا

الذكية

ي�شري مفهوم الفرا الذكي اإىل
البيئة املادية اأو الرقمية التي تتفاعل
�شمنها النظم الب�شرية واملدعومة
بالتقنيات ،و لك يف اإطار منظومة
مفتوحة ومرتبطة بال�شبكة ومن�شقة
و كية بدرجة متنامية .هذا وجتتمع
عدة عنا�شر ،مبا فيها االأ�شخا�س
والعمليات وا دمات واالأ�شياء،
�شمن الفرا الذكي بهدف اإن�شاء
جتربة اأكرث �شمو ًال وتفاعلي ًة
و أا ت ًة للمجموعة امل�شتهدفة من
االأ�شخا�س وال�شيناريوهات على
م�شتوى ال�شناعة.
ا خ

وال

و ية الر مية

تعترب االأخالق وا �شو�شية
الرقمية من م�شادر القلق املتنامية
بالن�شبة لالأفراد واملوؤ�ش�شات
واحلكومات ،حيث يتنامى قلق
االأ�شخا�س حول كيفية ا�شتخدام
معلوماتهم ال�شخ�شية من قبل
املوؤ�ش�شات على م�شتوى القطاعني
العام وا ا�س ،و�شتزداد ردود

الفعل ال�شلبية على املوؤ�ش�شات التي ال
تعال هذه املخاوف ب�شكل ا�شتباقي.
االأمر الذي اأو�شحه ديفيد �شري
قائ ًال “اأي نقا�س يتطرق اإىل
ا �شو�شية يج اأن ينطلق من
الدائرة االأو�شع لالأخالق الرقمية
وثقة العمالء والناخبني واملو فني.
ورغم اأن ا �شو�شية واالأمن هما
عن�شران اأ�شا�شيان يف عملية بناء
الثقة ،اإال اأن تعزيز الثقة يتخطى
هذان العن�شران بكثري.
ال وسبةالكمية

تعترب احلو�شبة الكمية اإحدى اأنواع
احلو�شبة غري الكال�شيكية التي تعمل
على احلالة الكمية للج�شيمات دون
الذرية على �شبيل املثال ،االلكرتونات
واالأيونات  ،التي ثل املعلومات
كعنا�شر على �شكل بتات كمية .كما
اأن االأداء املتوازي وقابلية التو�شع
أ�شي الأجهزة الكمبيوتر الكمية ت�شري
اال ّ
اإىل اأنها تتفوق يف معاجلة امل�شاكل
املعقدة جد ًا لالأنظمة التقليدية ،اأو
عند مقارنتها بالوقت الطويل الذي
ت�شتغرقه ا وارزميات التقليدية
للخرو بحل .ويعد قطاع �شناعة
ال�شيارات ،واملوؤ�ش�شات املالية،
والتاأمني ،وال�شناعات الدوائية،
وال�شناعات الع�شكرية ،واملوؤ�ش�شات
البحثية من اأكرث امل�شتفيدين من
احلو�شبة الكمية.

73 / E N T R E P R E N E U R . C O M / December 2018

ﺗﻘﻨﻴﺔ

ج ي

اأ تة خمتل و ائ علم البيانات،
وتطوير واختبار التطبيقات.
وبحلول العام � ،2022شيحظى ما
ال يقل عن  40باملائة من م�شاريع
تطوير التطبيقات اجلديدة بوجود
مطورين متخ�ش�شني يف جمال
الذكاء اال�شطناعي � AIشمن
فريق عملهم.
التوائم الر مية

ي�شري التواأم الرقمي اإىل التمثيل
الرقمي للبيئة اأو النظام �شمن
العامل احلقيقي .فبحلول العام
 ،2020ت�شري التوقعات اإىل
اأنه �شيتواجد اأكرث من  20مليار
جهاز ا�شت�شعار وجهاز طريف
مرتبط بال�شبكة ،حيث �شتقوم
التوائم الرقمية بتقدمي مليارات
الفر�س املحتملة لالأ�شياء .و�شتقوم
املوؤ�ش�شات باد االأمر بتنفيذ التوائم
الرقمية بكل ب�شاطة ،ومن ثم �شيتم

ست م
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ن م ا عما

تطويرها مبرور الزمن ،وحت�شني
قدرتها على جمع وت�شور البيانات
ال�شحيحة ،وتنفيذ عمليات التحليل
والقواعد ال�شحيحة ،واال�شتجابة
بفعالية عالية الأهداف العمل.
“اإحدى اأوجه تطور التواأم الرقمي،
والتي �شتتخطى حدود اإنرتنت
االأ�شياء� ،شتتمثل يف ال�شركات
القادرة على تنفيذ التوائم الرقمية
للموؤ�ش�شات  ،DTOوهي عبارة عن
و برجمي ديناميكي وتفاعلي
ي�شتند على البيانات الت�شغيلية اأو
غريها ملعرفة كيفية قيام املوؤ�ش�شة
بت�شغيل و اأعمالها ،وربطه
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بو�شعها احلا  ،ون�شر املوارد،
واال�شتجابة للتغريات من اأجل تقدمي
القيمة املتوقعة من قبل العمالء.
وت�شاعد التوائم الرقمية للموؤ�ش�شات
يف حت�شني م�شتوى كفاءة العمليات،
ف ش ًال عن اإن�شاء عمليات تتميز
بكونها اأكرث مرونة وديناميكية
وا�شتجابة ،بحيث تون قادرة على
التفاعل مع الظروف املتغرية
ب�شكل تلقائي”.
ال رفيا الممكنة

ي�شري مفهوم الطرفيات اإىل
االأجهزة الطرفية امل�شتخدمة من

قبل االأ�شخا�س ،اأو املدجمة �شمن
البيئة املحيطة بنا .وتقوم عمليات
احلو�شبة الطرفية بو�شع خارطة
فراغية للحو�شبة يتم فيها تقري
تنفيذ عمليات معاجلة املعلومات،
وجمع وت�شليم املحتوى ،اإىل اأقرب
نقطة لهذه الطرفيات .كما اأنها
حتاول احلفا على حركة البيانات
ومعاجلتها ب�شكل حملي بهدف احلد
من حركة البيانات وزمن الو�شول.
وعلى املدى القري � ،شيتم توجيه
الطرفيات بوا�شطة تقنيات اإنرتنت
االأ�شياء ،حيث �شتقوم احلاجة
اإليها اإىل تقري عملية املعاجلة
من الطرفيات عو�ش ًا عن ال�شريفر
املركزي يف ال�شحابة .ومع لك،
وبد ًال من اإن�شاء بنية جديدة
وحو�شبة �شحابية� ،شتقوم حو�شبة
الطرفيات بتطوير ا تكميلية
تقوم على حزمة من ا دمات
ال�شحابية املدارة كخدمة مركزية،
لي�س فقط على م�شتوى ال�شريفرات
املركزية ،بل �شمن ال�شريفرات
املوزعة على بيئات العمل ،وعلى
االأجهزة الطرفية بحد اتها.
اأما على مدى ال�شنوات ا م�س
القادمة ،ف�شتتم اإ�شافة �شرائح
متخ�ش�شة بالذكاء اال�شطناعي،
وقدرات اأكرث تقدم ًا للمعاجلة
والتخزين وغريها ،اإىل جمموعة
اأو�شع من االأجهزة الطرفية.
و�شيوؤدي هذا التباين ال�شديد ما
بني عامل اإنرتنت االأ�شياء املدجمة،
ودورات احلياة الطويلة لالأ�شول
مثل االأنظمة ال�شناعية ،اإىل خلق
حتديات اإدارية كبرية .فعلى املدى
الطويل ،ويف ل ن شو وانت�شار
ا�شتخدام اجليل ا ام�س 5G
من �شبكات االت�شاالت الال�شلكية،
�شتتمتع بيئة احلو�شبة الطرفية
االآخذة بالتو�شع بقنوات ات�شال
اأقوى واأو�شع مع ا دمات املركزية،
حيث يوفر اجليل ا ام�س  5Gمن
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ﻋﺮض مركز ف س املنازعات
االإيجارية يف دبي� ،شل�شلة مراحل
تطور التقا�شي العقاري ،دمة
القطاع واالإ�شهام يف تعزير ثقة
امل�شتثمرين.
ترتكز مهمة املركز على اإ هار
مراحل التقا�شي اجلديدة ،وما
�شهدته من تطورات منذ انطالقه
قبل خم�س �شنوات يف العام
 .2013وبداأ املركز مع تاأ�شي�شه
تطبيق اآليات التقا�شي التقليدي.
ويف العام  2015كان القائمون
عليه قد كنوا من تطوير البنية
التحتية الالزمة لتطبيق التقا�شي
الذكي ،و�شو ًال اإىل هذا العام حيث
مت الك�ش عن اأحدث التطورات
يف رحلة التقا�شي العقاري وهو
التقا�شي عن بعد لي�شل اإىل اأرقى
امل�شتويات العالية ،حتقي ًقا لروؤيته
ليكون املرجع الدو يف حل
املنازعات العقارية .
وقال عبدالقادر مو�شى ،رئي�س مركز

ف س املنازعات االإيجارية يف دبي
“من منطلق اأهدافنا التي تركز على
توفري ا دمات القانونية والق شائية
العقارية ،فاإننا ندعم روؤية اأرا�شي
دبي الإ�شعاد املتعاملني ،ومن خالل
ا�شتعرا�شنا لرحلة التقا�شي يف
املركز� ،شنجد اأن التطورات التي
اأحرزناها ت�شهم يف اأمن وا�شتقرار
ورفاهية املجتمع ،كما انها تعزز
ا�شتدامة وتنوع االقت�شاد الوطني،
مبا يقود اإىل حتقيق اأهداف “روؤية
االإمارات  ،”2021و�شمان
و�شولها اإىل م�شاف االأ االأكرث
تقدم ًا يف العامل”.
ويكمل مو�شى انه يف عام 2019
�شيتم اإطالق نظام التقا�شي الذاتي
امل�شروع االأول من نوعه عاملي ًا وهو
تقا�س بدون قا�س م�شتخدمني
ٍ
الذكاء اال�شطناعي ،حيث يبداأ
التقا�شي بني االطراف دون احلاجة
لوجود قا�شي مع جاهزية االأنظمة
للعمل بعد اإجراء بع س التعديالت
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الب�شيطة على القوانني ،و�شيكون
التقا�شي الذاتي بدخول اأحد
االأطراف للنظام التقني وحتديد
نوع طل الدعوى �شواء م�شتاأجر
اأو موؤجر وبعد اإرفاق امل�شتندات
ي�شدر احلكم مبا�شرة وير�شل عرب
الربيد االإلكرتو اأو ر�شائل ن�شية
لكل االأطراف.
واأ�شاف مو�شى اأن االإجراءات
املختلفة التي يبتكرها املركز ت�شهم
ب�شكل اإيجابي وفعال يف ت�شهيل
اتخا القرارات واالإجراءات ،وت شم
ال�شرعة يف حل املنازعات العقارية.
وبعد اأن كانت املدة الالزمة
للتقا�شي يف املركز ت�شل اإىل 45
يوما ،اأ�شبح االآن اإكمال االإجراءات
ً
كافة ،واحل�شول على االأحكام يف
غ شون ثمانية اأيام فقط .واأ�شار
اأي ًشا اإىل اأن املركز ّكن من تقليل
مدة اإ�شدار االأحكام بوجه عام،
رغم اإعطاء القانون مهلة للف�شل يف
الدعاوى االبتدائية ،للم�شاهمة يف

بناء قاعدة حلماية حقوق جميع
اطراف املعادلة العقارية.
و ي

التكنولو يا

ويعزو رئي�س املركز حتقيق هذا
االإجناز اإىل تو ي التقنيات
اجلديدة ونظم ا أال تة والدخول
مرحلة الذكاء اال�شطناعي،
بهدف �شرعة الف�شل يف
املنازعات االإيجارية ،م�شت�شهداً
باالآليات اجلديدة التي اأدخلها
املركز عرب ا�شتخدام الو�شائل
التقنية ،ومنها اآلية “التقا�شي عن
بعد” ،التي تعد االأوىل من نوعها
يف العامل ،وتخت�س برفع الدعاوى
والتقا�شي اإلكرتوني ًا من دون اأي
“و�شائط ورقية”.

ﻣﻊ ت�شجيلها لن�شبة مبيعات
ملحو ة يف فئة ال�شيارات ال�شغرية
الفاخرة متعددة اال�شتخدامات
جتاوزت � 772,096شيارة وفوزها
باأكرث من  217جائزة دولية ،تاأتي
الن�شخة اجلديدة من “رين رو ر
اإي وك” بن�شخة متطورة عن االأ�شل
مت ت�شميمها وهند�شتها وت�شنيعها
يف بريطانيا ،حيث تدم اإرث “رين
رو ر” العريق مع اأحدث التقنيات
�شمن ت�شميم ا�شتثنائي يلبي
احتياجات العمالء اليوم.
ت شفي بع س االأيقونات االإبداعية يف
الت�شميم ا ارجي مثل م�شابيح
 Matrix LEDب�شكلها الرفيع
املزيد من التاألق على ت�شميم
ال�شيارة من االأمام وا ل  ،والتي
تتماهى ب�شكل رائع مع ت�شميمها
املميز ،عدا عن مقاب س االأبواب

املعدنية التي تزيد من جمالية
املظهر ا ارجي ،وم�شابيح
موؤ�شرات االجتاه بت�شميمها
االن�شيابي الذي مينح ال�شيارة
ب�شم ًة خا�شة .يف حني ت شي
تفا�شيل اإ�شدار R Dynamic
االختيارية املزيد من اجلا بية
املبهرة مع بع س الت�شطيبات
النحا�شيةامل�شقولة.
اأما الت�شميم الداخلي املتقن فيجمع
االأ�شطح امل�شقولة وا طو
االن�شيابية الب�شيطة مع املواد
عالية اجلودة لتوفري مق�شورة
رقمية فاخرة بامتياز .وتتميز
“اإي وك” اجلديدة با�شتخدام
اأقم�شة مقاعد فاخرة م�شنوعة من
البال�شتيك املعاد تدويره كبديل
للقما�س اجللدي ،مثل ال�شوف
من  Kvardatوالقما�س املدبو
من  ،Dinamicaباالإ�شافة اإىل
اأقم�شة من  Eucalyptusو

و�شممت
ُ .™Ultrafabrics
املق�شورة لتكون مال ًا هادئ ًا
ينعم فيه الركاب وال�شائق بالراحة
التامة واالأجواء ال�شحية واملمتعة
بف شل التقنيات الرائدة التي تتمتع
بها ال�شيارة ،مثل نظام املعلومات
والرتفيه Touch Pro Duo
املزود ب�شا�شتي مل�س وبرجميات
اأكرث تطور ًا و�شرعة ،باالإ�شافة اإىل
خيار تغيري املقاعد اإىل  16و�شعية،
وتقنية تاأ ّين هواء املق�شورة التي
تكمل امل�شاحة الداخلية االإ�شافية.
ورغم الت�شابه الكبري مع الت�شميم
االأ�شلي ،لكن تعتمد “رين رو ر
اإي وك” البنية الهند�شية اجلديدة
Premium Transverse

 Architectureامل�شنوعة من
مزي من املعادن ،والذي مينح
املق�شورة م�شاحة اأكرب .بينما تتيح
قاعدة العجالت االأطول بمقدار 20
ملم م�شاحة اأكرب يف املقاعد ا لفية
وزيادة يف احليز املخ�ش�س لو�شع
االأ�شياء ال�شغرية – �شندوق اأكرب

للقفازات وكون�شول مركزي يت�شع
لالأجهزة اللوحية وحقائ اليد
والعبوات .يف حني زادت م�شاحة
حجرة االأمتعة بن�شبة 10%
 591لرت ًا  ،واأ�شبحت تت�شع
لعربة اأطفال مطوية اأو معدات
ريا�شة اجلول  ،مع اإمكانية زيادة
م�شاحتها اإىل  1,383لرت ًا عند
طي املقاعد ا لفية .40:20:40
ومت تطوير هيكل ال�شيارة
اجلديدة ليتالءم مع اأنظمة
الطاقة الكهربائية ،حيث �شتتوافر
“اإي وك” اجلديدة عند اإطالقها
مبحرك كهربائي هجني بقوة
 48فولط ،وطراز اآخر مبحرك
كهربائي هجني مزود ببطارية
قابلة لل�شحن يف غ شون 12
�شهر ًا .ويعترب نظام القوة املحركة
الهجينة ا فيفة االأول من نوعه
لدى “الند رو ر” والذي يعمل
على جمع الطاقة ال شائعة عاد ًة
اأثناء التباطوؤ ،و لك بف شل مولد
الت�شغيل بحزام مدم BiSG
الذي يقوم بتخزين الطاقة يف
البطارية املوجودة اأ�شفل ال�شيارة.
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Register Your Business In Dubai
On Servcorp’s Coworking Space
AED 3000/Month - DED Compliant

160+ locations across the globe

Obtain your DED licence on a dedicated desk in a sophisticated
shared space with great views, natural light and like-minded people.

Benefits:
- Ejari without the 200 sqft requirement
- The best business addresses in Dubai, without the high costs
- Secure, high speed WiFi, 24/7 IT and admin support
- Connect and collaborate with our community of 40,000 professionals
- Landline number and a dedicated receptionist to answer your calls
- Complimentary coffee and tea for you and your guests
- Access to fully equipped boardrooms and meeting rooms

Emirates Towers
+971 4 319 7660

Habtoor Tower
+971 4 453 2670

Boulevard Plaza
+971 4 409 6880
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وعند �شري ال�شيارة ب�شرعة تقل
عن  17كم �شا  11مي ًال يف
ال�شاعة � ،شيتم اإيقاف املحرك
عند ا�شتخدام ال�شائق للفرامل.
وعند االنطالق جمدد ًا ،يتم توزيع
الطاقة املخزنة مل�شاعدة املحرك
اأثناء عملية الت�شارع ولتح�شني
كفاءة ا�شتهالك الوقود .والنتيجة
هي التمتع بتجربة قيادة حم�شنة
وهادئة وعالية الكفاءة يف
االزدحامات املرورية ،عدا عن
توفري ا�شتهالك الوقود.
وتتوافر “اإي وك” اجلديدة
مبجموعة من خيارات حمركات
 Ingeniumالديزل والبنزين
رباعية االأ�شطوانات ،وت�شاهم
املحركات الهجينة ا فيفة بخف س
االنبعاثات الكربونية اإىل 149
كم ،والكفاءة يف ا�شتهالك
الوقود اإىل  50,4ميل لكل جالون
 5,6لرت  100كم ح�ش
دورة القيادة االأوروبية اجلديدة
NEDC Equivalent test
 . procedureويف حال اختيار
العميل حمرك الديزل بقوة 150
ح�شان ًا بالدفع االأمامي ،فاإن
انبعاثات “اإي وك” لن تتجاوز
 143كم .كما اأنه �شيتم يف
العام املقبل طر اإ�شدار اأكرث
كفاءة مزود بقوة كهربائية حمركة
مزودة ببطارية قابلة لل�شحن مع
حمرك  Ingeniumبنزين ثالثي
االأ�شطوانات.
ومن ناحية و�شعية القيادة املثلى
التي لطاملا ا�شتهرت بها ال�شيارة،
ترتقي “رين رو ر اإي وك” اإىل
ع�شر جديد من التطور الرقمي،
حيث تعترب االأوىل �شمن فئتها
املزودة بنظام مراآة الروؤية ا لفية
الذكية  ClearSightوالذي
يحول مراآة الروؤية ا لفية اإىل
�شا�شة عر�س فيديو عالية الدقة.
وميكن لل�شائق اال�شتفادة منها يف
حال انحجبت الروؤية ا لفية ب�شب

وجود ركاب اأو اأمتعة كبرية احلجم
يف ا ل  ،و لك بنقرة زر واحدة
على اجلان ال�شفلي للمراآة ليتم
نقل ال�شورة املبا�شرة من الكامريا
املو�شوعة يف اجلزء العلوي من
ال�شيارة وا�شتعرا�س كل ما يوجد
وراءها بدقة عالية.
وتعترب “اإي وك” اجلديدة
هي االأوىل من نوعها املجهزة
بتكنولوجيا الروؤية االأر�شية ،والتي
جتعل غطاء حمرك ال�شيارة غري
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مرئي من خالل كامريا تنقل
�شورة ما يوجد حتت مقدمة
ال�شيارة بزاوية روؤية  180درجة
اإىل �شا�شة العر�س العلوية يف
املق�شورة .وتعترب هذه التقنية
مفيدة جد ًا عند حماولة ركن
ال�شيارة يف االأماكن ال�شعبة،
ومل�شاهدة حواف االأر�شفة
املرتفعة يف مراكز املدن ،وكذلك
روؤية الت شاري�س الوعرة.
وتعترب “اإي وك” اجلديدة اأوىل

�شيارات “الند رو ر” املزودة بتقنيات
كية ت�شتخدم خوارزميات متطورة
للذكاء اال�شطناعي ملعرفة تف شيالت
واأ�شلوب ال�شائق ،ومن ثم العمل على
اأ�شا�شها كم�شاعد �شخ�شي لل�شائق.
وباالإ�شافة اإىل قدرتها على �شبط
اإعدادات املقعد واملو�شيقى وحرارة
املق�شورة ،ميكن لتقنية “اإي وك”
اجلديدة هذه التحكم باإعدادات
و�شعية عمود التوجيه لتحقيق اأق�شى
درجات الراحة.

نسهر الليالي ألجل راحتكم.
خدمة على مدار الساعة.
لألعمال أهل ثقة.
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“مع التهديد القادم بفر�س النظام
“يعترب االمتثال للقوانني
والت�شريعات من اجلهود ال�شعبة االأوروبي غرامات حلماية البيانات
التي ت شطلع بها ال�شركات والتي العامة الأول مرة على جميع املوؤ�ش�شات،
تعمل ال�شركات على الرتكيز اأكرث على
يحق لها اأن تفخر فيما حتققه
من اإجنازات ب�شاأنها .و�شن�شهد التخطيط حلاالت الطوار  .اإ ال
يرغ اأحد على االإطالق اأن يالم على
خالل العام  2019قيام
الهجوم االإلكرتو املرتق  .اإال اأن هذا
املزيد من ال�شركات بت�شليط
ال شوء على اجلهود التي تبذلها ال يعني الرتكيز على تهديدات حمددة
تواجهها �شركتك .لذا ال يتعني الرتكيز
يف جمال االمتثال القوانني
على ما يتم احلديث عنه خارجي ًا
الأغرا�س ت�شويقية؛ حيث
�شت�شكل م�شاألة االمتثال حينها حتى التهديدات التي حتمل ا�شم ًا جذاباً
و�شعار ًا فاخر ًا .واإ ا يج موا�شلة
من اأولويات ال�شركات التي
�شتتجاوز حتى مفهوم احلوكمة .اإدارة امل�شائل املهمة ،وا�شتثمار املوارد
االأمنية وفق ًا لذلك .واإ ا ما كان لديك
وملوا�شلة االمتثال للقوانني،
خطة مرنة للطوار غري املتوقعة ،وما
�شتتجه بع س املوؤ�ش�شات اإىل
ً
فر�س قيود داخلية �شارمة على اإ ا قمت باختبارها م�شبقا”.
معلومات ال�شركات ،على �شعيد
املو فني ،وال�شركاء واملوردين.
.3ا تر م ال ما عند
اإال اأن هذا النوع من التق�شيم
موا ة الشركة المشاك
ي�شتوج التخطيط واالإدارة
وال و ا
لتجن العوائق التي حتول دون “�شيقوم جمرمو االإنرتنت خالل العام
القيام بعمليات جتارية فعالة.
املقبل باإعادة تنظيم �شفوفهم وتطوير
كما يتعني اال�شتفادة من اإعادة هجماتهم ب�شكل اأكرب ،وقد �شهدنا
ت�شميم اأي عملية جتارية،
بالفعل تركيز هوؤالء على قطاعات
ل شمان و�شع احلدود يف اأماكنها وموؤ�ش�شات حمددة بعينها ،حيث �شيقوم
املنا�شبة بالن�شبة مل�شائل االمتثال جمرمو االإنرتنت باالإحاطة مبوؤ�ش�شة
واإدارة املخاطر”.
ما اأو �شناعة معينة حتت ال شغط –
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األو

و فري يا

املثال ،هل م�شدر قلقك الرئي�شي
ويرتاو هذا ال شغط ما بني تقادم
من�ش على الفريو�شات املنت�شرة
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
وحتى امل�شاكل املالية وا�شعة االنت�شار .يف �شبكتك ميكنك حينئذ حتديد
وهو ما �شي�شتخدمه املهاجمون كفر�شة ماهية البيانات التي عليك ر�شدها،
وكيفية تطبيق التحليالت االأمنية
ل�شن هجمات وا�شحة الإلهاء فريق
تكنولوجيا املعلومات املثقل باالأعمال .لت�شليط ال شوء على امل�شاكل ،ومن ثم
ويف هذه االأثناء� ،شيكون هناك هجوم ًا كيفية تفاعل امل�شوؤولني معها .ال جتمع
البيانات التي لن تعمل عليها ،الأن
اأكرث خل�شة يجري ل�شرقة االأ�شول
احلقيقية .لذا �شواء كنت موؤ�ش�شة من يف هذا اإهدار ملواردك .ف”البيانات
موؤ�ش�شات القطاع العام التي تعا من الكبرية” ال تعني “جميع البيانات”.
تخفي شات التمويل االأخرية ،اأو �شركة
جتزئة عمالقة تتمتع بوفرة يف بيانات
 .5م دار وة شركت مر ب
العمالء املخزنة على اأنظمتها القدمية
في ا لذا ال
بال ل ة ا
املهجورة ،فاإن املجرمني االإلكرتونيني
المور ي لدي
ت ا
�شي�شعون الإحلاق اأكرب �شرر كن
“لقد اأثبتت الهجمات االإلكرتونية
ب�شركتك .لذا مهما كان ال شغط التي ال�شابقة اأن �شل�شلة التوريد ميكن
تعي�شه �شركتك ،ال تغفل عن مراقبة
اأن تكون احللقة االأ�شع بالن�شبة
اأ�شولك االأ�شا�شية وحمايتها”.
لعدد كبري من املوؤ�ش�شات .لذا يج
التخطيط التباع العناية االأمنية
الواجبة يف عمليات ال�شراء عند �شم
ا ة الشركة للمرا بة
.4إ را
مزود جديد .فهذه لي�شت جمرد
الداخلية
ريا�شة .بل اإنها اإدارة للمخاطر
“�شتكون املراقبة الداخلية والر�شد
االأمنية الن�شطة .اطر �شوؤال هل
من االإجراءات القيا�شية يف حاالت
قامت �شركتي برف س اأي مورد
الطوار العام القادم .فلكما زادت
على اأ�شا�س نتائ التدقيق إا اأنه
مراقبتك ور�شدك ،زادت احتمالية
يف حال مل تدر املخاطر االأمنية
اكت�شافك الأي م�شكلة يف مراحلها
للموردين ،فاإن املجرمني االإلكرتونيني
املبكرة .اإال اأن على املوؤ�ش�شات و�شع
�شي�شتخدمون مورديك كنقطة
اإطار للم�شكلة التي يحاولون حلها
انطالق للو�شول اإىل هدفهم النهائي
وطر �شوؤال هل �شتحل املراقبة
– اأال وهو �شركتك”.
الداخلية هذه امل�شكلة على �شبيل

