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42
المطارات الذكية 
سوق يصل 25.9 مليار دوالر 
بحلول 2025

تمويل الشركات الناشئة
50

22
د. خالد المدفع

سوشيال آي منصة جامعة 
للمواهب وشمس للحلول 
الرقمية مبادرة مستقبلية

على  صعيد المبادرات 
المستقبلية أطلقت شمس 

للحلول الرقمية SDS  لتكون 
منصة تدعم المحتوى الرقمي 
للشركات الخاصة والحكومية 

كما تقدم خدمات إنشاء منصات 
ذات محتوى إلكتروني وتطوير 

المحتوى الرقمي، باإلضافة إلى 
الحلول التقنية المختلفة والتي 

من أبرزها تصميم وتقنين منصة 
إلكترونية لتنظيم أعمال المؤثرين 

في مواقع التواصل االجتماعي 
»سوشيال آي«.

28
إدارة البيانات تكبد الشركات 
2 مليون دوالر خسائر سنويًا 

كشف أحدث األبحاث عن 
سعي الشركات العاملة في 

دولة اإلمارات إلى تعزيز 
مزاياها التنافسية ضمن مشهد 
االقتصاد الرقمي المعاصر، إال 

أن ما تواجهه الشركات من 
نقاط ضعف في اإلدارة الفاعلة 

للعمليات اليومية من شأنه 
التسبب في فقدان اإلنتاجية 

وإضاعة العديد من فرص 
األعمال. 

30
عبد الله المؤيد

 مع ترابط جت واي 
البحرين أول دولة تطبق 

  »Open Banking«
قال عبدالله المؤيد الرئيس 
التنفيذي للمؤيد تكنولوجيز، 

وهي شركة متخصصة تستثمر 
في مجال التكنولوجيا » منذ ما 
يقرب العامين، أن الفكرة من 

وراء تأسيس الشركة تحت مظلة 
عائلة المؤيد هو الخروج من إطار 

بيروقراطية الشركات العائلية.

34
بكيزة عبد الرحمن 
البحرين بيئة جاذبة 

للمسرعات والتمويل 
المخاطر 

 بكيزة عبد الرحمن مدير تطوير 
األعمال بقطاع الشركات 

الناشئة في مجلس التنمية 
االقتصادية - البحرين، لديها 

14سنة خبرة في قطاع 
االتصاالت وعملت في مختلف 

حلول التكنولوجيا. 

37
5 نصائح فعالة تعزز فرص 

نجاحك عند التقّدم لوظيفة 
جديدة

ُيجمع الكثيرون اليوم على أن 
البحث عن الوظائف وفرص 

العمل المناسبة قد يحمل 
بعض السلبيات التي تجعل 
منه مهّمة شاقة وصعبة. 

وفي ضوء الركود الحالّي في 
سوق العمل ووجود الكثير 
من المتنافسين المؤهلين 

والراغبين ببناء مسيرة مهنية 
طموحة، قد يكون من الصعب 

اتخاذ أولى خطوات النجاح 
المهني في المستقبل.

40
سمارت نخيل تسخر الذكاء 
االصطناعي لحماية شجرة 

النخيل 
 أعلنت منظمة األغذية 

والزراعة أن أكثر من 60 دولة 
في جميع أنحاء العالم تواجه 

خطر هذه حشرة سوسة النخيل 
الحمراء التي تهاجم أكثر من 40 
نوعًاع مختلفًا من أشجار النخيل 
وغالبيته من النخيل المثمر، ذي 
قيمة االقتصادية العالية، مثل 
نخيل الزيت وجوز الهند ونخيل 

التمر.

3 / E N T R E P R E N E U R . C O M  / April 2019 



 طريقة جديدة ومبتكرة 
لإلستثمار في القطاع العقاري!

م
كا

ح
أل

وا
ط 

رو
ش

 ال
ق

طّب
*ت

 %10 عائد سنوي مضمون 
ولمّدة 5 أعوام*

نقّدم لكم ِنست من أراَد
 أحد أبرز المجّمعات السكنية المتكاملة المخّصصة 

للطالب في الشرق األوسط

سهولة الوصول سيرًا على األقدام من المدينة الجامعية، الشارقة

متاحة لجميع الجنسيات 

arada.com
800-ARADA (27232)



أعمالكم أسهل مع باقة
الهاتف المتحرك للمؤسسات. 

دقائق محلية ودولية   •
ماكلمات مجانية ضمن المؤسسة   •

أجهزة بدون دفعة مقدمة   •

du.ae/bmp زوروا

du Ent-BNC_DP_Entrepreneur Al Arabiya.pdf   1   2/24/19   6:45 PM



أعمالكم أسهل مع باقة
الهاتف المتحرك للمؤسسات. 

دقائق محلية ودولية   •
ماكلمات مجانية ضمن المؤسسة   •

أجهزة بدون دفعة مقدمة   •

du.ae/bmp زوروا

du Ent-BNC_DP_Entrepreneur Al Arabiya.pdf   1   2/24/19   6:45 PM







www.lifeonscreen.comwww.lifeonscreen.com أعلن في موقعنا

نقدم لك مساحة أوسع
وأكثر وحريه لنشر االعالن

اجعل تغطيتك 
اإلعالمية

أعلن في موقعنا

نقدم لك مساحة أوسع
وأكثر وحريه لنشر االعالن

في كل أنحاء
الدولة



www.lifeonscreen.comwww.lifeonscreen.com أعلن في موقعنا

نقدم لك مساحة أوسع
وأكثر وحريه لنشر االعالن

اجعل تغطيتك 
اإلعالمية

أعلن في موقعنا

نقدم لك مساحة أوسع
وأكثر وحريه لنشر االعالن

في كل أنحاء
الدولة



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

MOTOR CITY

Own Your Dream Home In Dubai
& Move In Today

Aed 80,000*

30 months
Post-Handover Payment Plan

50% DLD     
Fee Waiver

1,2,3,4
Bedroom Apartment



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

MOTOR CITY

Own Your Dream Home In Dubai
& Move In Today

Aed 80,000*

30 months
Post-Handover Payment Plan

50% DLD     
Fee Waiver

1,2,3,4
Bedroom Apartment





APRIL 2019الفهرس

 P30 HUAWEI
األول بكاميرا اليكا 
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قدرة األقمار 
الصناعية على سّد 
الفجوة الرقمية

54

66

46
القطاع العقاري: ما يخفيه 

المستثمرون عن الجمهور
هناك نوعان من المشترين في 
سوق العقارات أحدهما يبحث 

عن عقار يتخذه سكنًا واآلخر مهتم 
بشراء العقارات لتحقيق القيمة 
من خالل تعزيز محفظة األصول 

الخاصة به. وتعتبر دبي مالًذا 
لخيارات كال الطرفين، ولكن غالًبا 
ما يتم تضليل المستثمرين الجدد 
بسيل من الوعود الطنانة ما لم 

يسترشد هؤالء بوكيل عقاري 
موثوق وخبير.

50
تمويل الشركات الناشئة
مقترحات لحلول متنوعة 

سلط تقرير حديث لغرفة تجارة 
وصناعة دبي الضوء على تحديات 

التمويل للشركات الناشئة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
باعتباره أحد أهم التحديات التي 

تعيق مسيرة نمو الشركات 
الناشئة في الدولة، وذلك ضمن 
سلسلة التقارير المتخصصة التي 

تصدرها الغرفة بالتعاون مع 
»روالند بيرغر« لدعم وتعزيز ريادة 

األعمال في الدولة.

54
قدرة األقمار الصناعية على 

سّد الفجوة الرقمية
ينبغي سّد الفجوة الرقمّية 
كليًا، ونعتقد بأن التقنيات 

الكفيلة بتوفير وصول شامل 
إلى خدمات اإلنترنت موجودة 
بالفعل ويمكن تطبيقها بكل 
بساطة، وتتمثل في األقمار 

الصناعية لالتصاالت. وكل 
ما علينا فعله هو االستفادة 
الكاملة من إمكاناتها الهائلة.

60
المكاتب المستقبلية 

ذكية وجريئة.. وممتعة
تشهد أماكن العمل قدرًا 
هائاًل من التغيير بالتزامن 

مع اندفاعنا نحو المستقبل 
بسرعة فائقة. وعلى الرغم 

من الصعوبة التي ترافق 
مواكبة هذا التغيير إال أن 

المكاتب المستقبلية ستكون 
ذكية وجريئة وممتعة. فها 

هي المكاتب التقليدية تفسح 
المجال أمام المساحات غير 

االعتيادية التي تبدعها األفكار 
الجديدة والحلول والتقنيات 

المبتكرة.

62
تقنيات الذكاء االصطناعي 

إصالح وتجديد للنظام 
التعليمي التقليدي

لطالما ترافق ظهور التكنولوجيا 
الحديثة خالل التاريخ المعاصر 
مع بروز تيارات »الخوف من 

التكنولوجيا« ضمن الرأي العام. 
فعند الظهور األول للسيارات 

في السوق األمريكية في 
عشرينيات القرن الماضي، 
اقترحت »جمعية مزارعي 

بنسلفانيا المناهضة للسيارات« 
إجراء تعديالت على التشريعات، 

بما يتضمن إلزام السائقين 
بتفكيك وإخفاء سياراتهم ضمن 
الشجيرات القريبة في األماكن 

التي ال تمر ضمنها األحصنة.

72
تسع حقائق تميز نظام نقل 

 XT4 الحركة في كاديالك
الجديدة 

يلقى طراز XT4 الجديد كّليًا من 
كاديالك ضمن سوق المركبات 
الرياضية متعّددة االستعماالت 

)SUV( المدَمجة الفاخرة الكثير من 
االستحسان بين أوساط العمالء 

في الشرق األوسط، وذلك نظرًا 
لما يتمّتع به من تصميم معّبر 
ومساحة داخلية رحبة وتقنيات 
متطّورة. لكن أداءه الموثوق 

جدًا على الطرقات، والذي ينتج 
عن علبة التروس األوتوماتيكية 

المتطّورة جدًا من تسع سرعات، 
هو ما يشّكل أيضًا مصدر إعجاب 

كبير بالنسبة للعمالء.
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In addition to our print edition, we’re bringing 
you all sorts of industry news on our web 
mediums. Joining us online means getting 
relevant business and startup content in 
real-time, so you’re hearing about the latest 
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تتيح التكنولوجية والبيانات الرقمية المتغيرة مثل تكنولوجيا الجيل 
الخامس والذكاء االصطناعي والبلوكشين والسحابة، الطريق لتغّيرات 

كبيرة في حياة الناس وعالم األعمال.

تغيرات كبيرة بعد تطبيق تقنيات الجيل الخامس 

كلمة المحرر

ُتحدث تقنيات إنترنت األشياء وحلولها 
الجديدة ثورة في عمليات المحتوى 
الرقمي للشركات الجديدة، وتطلق 

مرحلة نوعية في تنافسية الشركات، 
ومن الواضح أن هناك احتماالت ال 
متناهية في مجال التحّول الرقمي 

السيما في عالم مترابط مع الذكاء 
االصطناعي. ويسعى المستثمرين 
في هذا القطاع والمشّغلون إلى 
خفض التكاليف باستخدام أجهزة 

التشبيك الالسلكي. ومن المتوقع 
أن يزيد االستعمال المتنامي للذكاء 

االصطناعي في الشركات والمجتمع 
واستخدام البيانات. وهذا سينعكس 
بقوة على وسائل التواصل بكاملها 

على المستوى العالمي. ومن 
المتوقع أن يكون التعليم وأساليبه 

في طليعة المستفيدين من هذه 
التقنيات والحلول. حيث من المتوقع 

أن تغيب كل اشكال التعليم التي 
شهدناها تعمل اليوم، مما يني 

أننا على موعد مع خريجين جدد من 
الشباب سيغيرون والشك نمط 

الحياة الحالي من خالل أفكار وتقنيات 
إبداعية جديدة. ويبدو هذا واضحًا من 

خالل النشاط الكبير لمراكز األبحاث 
الجديدة في سيلكون فالي أو بانغالور 

أو في مراكز الذكاء االصطناعي 
في الصين وروسيا االتحادية. مما 

يعني أننا على أبواب ثورة في نوعية 
الشركات التي ستواكب التغييرات 

الدراماتيكية فينوع الطلب عند 
جمهور المستهلكين. والبعض يقول 

أننا سنكون أمام تحديات جديدة كأن 

تنقسم المجتمعات إلى مستويات 
حسب سلم المعرفة بين من يتقن 
ويواكب ثورة التقنية وبعض ممن 

اليستطيعون مواكبتها نتيجة للفقر 
وقلة الموارد. وهذا يعيدنا إلى صراع 

اجتماعي جديد بين المؤهلين وغير 
المؤهلين، بداًل من صراع الطبقات 

الذي شهدته القرون الماضية. 
من جهة أخرى ستساهم تقنيات 
البلوكتشين في زيادة االستثمار 

للقطاع التقني إذ من المتوقع أن 
تبدأ الشركات بالمشاركة في شبكات 

بلوكتشين متعددة مثل سالمة 
الغذاء والخدمات المالية واألعمال 

اللوجستية على مستوى العالم. 
 وعلى هذا األساس ستكون 

األسواق مرشحة لتحوالت كبيرة 
مع توفر األدوات الرقمية المناسبة، 
التي ستكون مصدر تفّوق تنافسّي 

بالنسبة إلى المؤسسات. للمرة 
األولى في التاريخ، أصبحت تكنولوجيا 

تمكين األعمال الرقمية بالكامل 
متاحة للجميع.

Hassan Abdul Rahman

Editor in Chief

hassan@bncpublishing.net

  @HassanRahmann
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إطالق المرحلة التجريبية من منصة 
»صوت األعمال« الذكية

افتتاح أربع مشاريع في الرياض، 
بكلفة 86 مليار ريال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطالق المرحلة 
التجريبية من منصة »صوت األعمال« الذكية، التي 

ستطلق رسميًا خالل النصف الثاني من العام الجاري، 
لتفعيل مساهمة القطاع الخاص وخصوصًا مجموعات 

ومجالس األعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، في وضع 
رؤياها ومقترحاتها حول مسودات التشريعات والسياسات 

والقوانين في إمارة دبي.
وتعتبر منصة »صوت األعمال« التفاعلية، إحدى المبادرات 

المبتكرة التي تطلقها غرفة دبي لتعزيز الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وتحفيز مجموعات ومجالس 

األعمال على وضع تصوراتها وآرائها حول مختلف 
مسودات التشريعات المنظمة لبيئة األعمال في دبي، 
مما يجعل القطاع الخاص جزءًا أساسيًا من عملية سّن 

التشريعات االقتصادية في دبي، ويوطد مكانته كمكّون 
رئيسي في منظومة مجتمع األعمال وبيئته في اإلمارة.

وتوفر المنصة خاصية المحادثات الخاصة بين أفراد وأعضاء 
مجموعات ومجالس األعمال، باإلضافة إلى منتدى عام 

مفتوح أمام الجميع، حيث يمكن كذلك لكل مجموعة 
عمل او مجلس اعمال تقديم مقترحاته مباشرة للغرفة. 
وتوفر المنصة ألعضائها وصواًل سهاًل لمحتوى المكتبة 

اإللكترونية التابعة للغرفة، وستضم مرجعًا هامًا لمختلف 
التشريعات المحلية والتقارير االقتصادية العالمية الحديثة.

وتؤكد غرفة دبي من خالل إطالقها لهذه المنصة 
المبتكرة التزامها التام بالعمل على ابتكار آليات وأنظمة 
غير تقليدية تكون عونًا للقطاع الخاص ومجتمع األعمال 
على مواجهة التحديات في بيئة األعمال، وذلك انطالقًا 
من رسالتها بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع األعمال 

في دبي، ألن الشراكة مع القطاع الخاص هو ميزة 
تنافسية تساعد الغرفة على تعزيز مكانة دبي كوجهة 

عالمية لألعمال.

تم افتتاح الملك سلمان بن عبد 
العزيز أربع مشاريع في مدينة 

الرياض مؤخرًا وتشمل: “مشروع 
حديقة الملك سلمان” ومشروع 

الرياض الخضراء” و”مشروع المسار 
الرياضي” و”مشروع الرياض آرت”، 

وفقًا لبيان نقلته وكالة األنباء 
السعودية )واس(. 

وذكر البيان أنه” المتوقع أن 
تسهم تلك المشاريع في إيجاد 

70 ألف فرصة عمل جديدة 
للمواطنين في مختلف القطاعات، 

كما ستوفر فرصا استثمارية 
واعدة أمام المستثمرين من 

داخل المملكة وخارجها، بإجمالي 
استثمارات تقّدر قيمتها بنحو 50 

مليار ريال، تشمل: مشاريع سكنية 
وفندقية ومكتبية وتعليمية 

وصحية ورياضية وترفيهية 
وتجارية”.

وتشرف على المشاريع األربعة” 
لجنة المشاريع الكبرى” برئاسة 

ولي العهد وتهدف إلى مضاعفة 
نصيب الفرد من المساحة الخضراء 

في الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء 
أكبر حدائق المدن في العالم، 

وزراعة أكثر من 7 ماليين ونصف 
المليون شجرة في كافة أنحاء 

مدينة الرياض.
كما تهدف إلى تعزيز الجوانب 

الثقافية والفنية عبر إنشاء 
مجموعة من المتاحف والمسارح 

والمعارض وصاالت السينما 
وأكاديميات الفنون، وتحويل 

مدينة الرياض إلى معرض مفتوح 
زاخر باألعمال اإلبداعية من خالل 

تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من 
إبداعات فنانين محليين وعالميين، 

إضافة إلى تشجيع السكان على 
ممارسة الرياضات المختلفة 

واتـباع أنماط صحية في الحياة، 
عبر إنشاء مسار رياضي يربط 

شرق المدينة بغربها بطول 135 
كيلومترا، يشتمل على مسارات 

مخصصة للدراجات الهوائية للهواة 
والمحترفين، وأخرى للخيول، 

باإلضافة إلى مسارات للمشاة، 
ومراكز رياضية وثقافية.

األخبار 
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األخبار 

6 مشاريع من »صندوق خليفة« 
في معرض منشآت لإلمتياز التجاري بجدة

بدء الدورة الثانية لبرنامج جدارة لتنمية 
الكوادر السعودية الشابة

»المسافر«

شارك صندوق خليفة لتطوير 
المشاريع في معرض منشآت 

لالمتياز التجاري والذي اقيم 
مؤخرًا في جدة، وجاءت 

المشاركة ضمن جناح البرنامج 
الوطني للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة المخصص لرواد 
األعمال االماراتيين بالتعاون 

مع مجلس التنسيق السعودي 
اإلماراتي، حيث شكل المعرض 

منصة مثالية لرواد األعمال 
اإلماراتيين الذين يتطلعون إلى 

االنفتاح نحو أسواق جديدة لبيع 
وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم. 
وشارك في المعرض 30 رائد 

أعمال إماراتي من بينهم 6 رواد 
أعمال من أصحاب المشاريع 

الوطنية الصغيرة والمتوسطة 
المدعومة من قبل صندوق 

خليفة.
وشارك الصندوق في المعرض 
من خالل مجموعة من المشاريع 

العاملة في قطاعات الزراعة 
والضيافة والتجارة باإلضافة الى 

قطاع األغذية والمشروبات، 
حيث شملت شركة »مزارع 

جراسيا« التي تعمل بمجال الزراعة 
المائية، شركة »ايه ان بي« 

للتجارة العامة، وهي متخصصة 

في إنتاج ملكة النحل وتوريد نحل 
العسل وإنتاجه وتغليفه في أكثر 

من 5 دول عربية.
إضافة إلى »سفن ون« لتجارة 

المواد الغذائية، الشركة 
المتخصصة في استيراد وتوزيع 
المنتجات الغذائية عالية الجودة 
بأسعار تنافسية، و«معمل نحل« 

للمواد الغذائية الذي تأسس عام 
2008 ويحظى بمكانة مرموقة 

في مجال الصناعات الغذائية 
بمنطقة الخليج والسوق المحلي. 

كما شهد المعرض مشاركة 
مطعمي »سوشينا« و«بالك 

فالكون« المدعومين من قبل 
الصندوق.

جدير بالذكر أن صندوق خليفة 
لتطوير المشاريع يعمل بشكل 

مستدام على خلق فرص جديدة 
للمشاريع التابعة له من خالل 

عرض منتجاتها وخدماتها ضمن 
سلسلة من أهم المعارض 

المحلية واإلقليمية والدولية، 
انطالقًا من دوره في خلق 
شراكات استراتيجية لدعم 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
التابعة له وفتح أسواق جديدة 

تضمن استمرارية نجاحها وتأثيرها 
الفعال على اقتصاد الدولة.

أعلنت منصة السفر اإللكترونية السعودية المسافر، 
عن بدأ التقديم للمرحلة الثانية من برنامج جدارة لتنمية الكوادر 
الوطنية والتي تبدأ فعالياتها في 1 سبتمبر 2019. وقد أسهم 

البرنامج التدريبي للدفعة األولى التي انتهت في فبراير 2019 في 
تنويع المعارف والمهارات اإلبداعية لعشرين من الشباب العرب 
الطموحين وإعدادهم لمسيرة مهنية ناجحة في أهم قطاعات 

األعمال الرقمية والتكنولوجية.
وقد جذب البرنامج العديد من الشراكات مع كبرى الشركات 

العالمية مثل جوجل، وتويتر، وأماديوس، وفيسبوك، وستيب، 
ومؤسسة دبي للمستقبل، ويوداسيتي للمشاركة في إعداد 

قادة المستقبل في مجال األعمال الرقمية، وتهيئة الجيل الشاب 
لمواكبة متطلبات العصر في المجال المهني.

اكتسب الخريجون العديد من المهارات الريادية من خالل تدريب 
وظيفي مكثف، تحت إشراف مجموعة من أهم خبراء القطاع 

الرقمي على المستوى اإلقليمي والدولي. وتم تدوير المشاركين 
بين اختصاصات مختلفة في الوحدة، وذلك لحصولهم على 

خبرات متنوعة تشكل لديهم صورة كاملة عن كيفية عمل هذه 
االختصاصات معًا على المستوى المؤسسي. وقام مدرب متفرغ 
بتوجيه كٍل من المشاركين بشكل فردي لتطوير مهاراتهم حسب 

مجاالت اهتمامهم وشغفهم الخاص.
وحصل أكثر من %50 من خريجي جدارة على وظائف بدوام كامل 

في مجموعة الطيار، كما حصل %30 على وظائف في مختلف 
قطاعات التكنولوجيا في مبادلة، شركة مطارات الرياض، وكبرى 

الشركات االستشارية، مما يرسخ من تأثير برنامج جدارة وخريجيه 
الموهوبين في المنطقة العربية. 

وبانضمام المزيد من الشركات العالمية الرائدة في مجال 
التكنولوجيا للبرنامج في دورته الثانية، والتي تبدأ في 1 سبتمبر 

2019، يدعو برنامج جدارة الخريجين للتقديم والحصول على فرصة 
اكتساب مهارات ريادية من خالل تدريب وظيفي مكثف، تحت 
إشراف مجموعة من أهم خبراء القطاع الرقمي على المستوى 

اإلقليمي والدولي.
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د. خالد المدفع, رئيس مدينة الشارقة 
لإلعالم "شمس"
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بعد قوننة عمل المؤثرين على شبكات 
التواصل االجتماعي وإلزامهم بالترخيص 

قبل العمل، أطلقنا مبادرة بهذه 
الخصوص، وهي منصة "سوشيال أي" 
التي ستكون بمثابة الخطوة التالية بعد 

القوننة، إذ ستوفر بيئة صحية لنشاط 
وعمل هؤالء  وطرح محتوى إبداعي ذو 

قيمة. وستكون مصدر موثوق للشركات 
المعلنة الراغبة باالستعانة بالمؤثرين 

تحت اشرافنا"

قادة



التي لعبت دورًا مهمًا في نقل انجازات قطاع 
األعمال اإلماراتي بمختلف أنشطته، ونقل الصورة 

الحضارية وثقافة المنطقة وعراقتها، عبر الحديث 
عن تجربة مجتمع جديد حمل بصمة مميزة في نمط 

الحياة والتعايش بين مختلف الجنسيات التي تعيش 
بسعادة في مجتمع يتقبلها ويؤمن بدورها ونقل 

ثقافتها إلى مجتمعات العالم. 
ولكن كيف تنظر مؤسسات مهمة مثل مدينة 

الشارقة لإلعالم إلى تجربة التمازج الثقافي 
واإلعالمي التي ميزت دولة اإلمارات العربية 

المتحدة عن غيرها، وكيف تنظر إلى نمط الحياة الذي 
أصبح رمزًا عالميًا للتسامح والمشاركة؟

قادة

د. خالد المدفع
سوشيال آي منصة جامعة للمواهب

وشمس للحلول الرقمية مبادرة مستقبلية
  Entrepreneur Al Arabiya خاص

<<<

يلعب اإلعالم دورًا مهمًا في الوصول إلى 
أوسع شريحة من الشباب، وتأتي وسائل التواصل 

االجتماعي في صدارة القنوات التي تنشر المحتوى 
الرقمي الجديد. كما أن المؤثرين االجتماعيين 

يحظون بمتابعة واسعة األمر الذي حتم تنظيم هذه 
الشريحة وتوجيه تأثيرها إيجابيًا، في وقت تتصدر 

فيه دولة اإلمارات تعميم ثقافة التسامح في 
بيئتها االجتماعية فريدة التنوع، وتعمل المؤسسات 
والوزارة التي أنشأت لهذه الغاية باجتهاد لنشر روح 
التعاون وتقبل اآلخر، في دولة تضم 170 جنسية 

من كل أنحاء العالم. 
أدركت دولة اإلمارات أهمية اإلعالم منذ فترة مبكرة 

وأنشأت لهذه الغاية مدن إعالمية متطورة تقدم 
الدعم والمساندة للشركات واألفراد العاملين في 
هذا القطاع الحيوي، وتميزت تلك المدن بأنظمتها 

الخاصة التي توفر وفق آليات مرنة احتياجات 
المستثمرين في وسائل اإلعالم المرئية والمكتوبة 

ومواقع التواصل االجتماعي مختلفة االتجاهات، 
وبالنظر إلى تلك التجربة المميزة التي تشكل مدينة 

الشارقة لإلعالم »شمس« واحدة منها تجارب 
المدن اإلعالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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اإلمكانيات الموهوبة والحرص على تقديم 
فرص عديدة لها. ولضمان نظم عملية الدعم 

هذه قمنا بإنشاء منصة متخصصة تحتضن 
هذه المواهب وتقدم لهم وللشركات قناة 

تواصل مباشر يستعرضوا من خاللها فرص 
التعاون.

تم إطالق هذه المنصة تحت اسم »سوشيال 
آي – Social Eye”  لتكون مساحة جامعة 

للمواهب الشابة وجسرًا بين الشركات 
والمؤثرين بهدف دعم عملية الترويج ودعم 

المحتوى المطروح عبر وسائل التواصل 
االجتماعي بما يعود بالفائدة على االقتصاد 

والمجتمع على حد سواء.
التسجيل سيكون مجاني والعملية ككل 

ستكون ميسرة لكل األطراف”.  
 

بعد قوننة نشاطهم 
دور كبير للمؤثرين االجتماعيين
يتزايد دور المؤثرين االجتماعيين على كافة 
األصعدة فهم اليوم رموز ورسل يوصلون 

الرسائل التي تريد الشركات إيصالها لشرائحها 
المستهدفة وهم بما يمثلونه وبما يملكون 

من مواهب أصبحو نماذج ومصدر إلهام 
للشباب، من هنا تأتي أهمية وضع خطة 
الستيعابهم وتوجيه أنشطتهم بما يخدم 

البيئات التي يعيشون فيها باتجاه مثل وثقافة 
بناءة ومتطورة، 

حول دور المؤثرين وكيف ينظر المدفع إلى 
تأثير وسائل التواصل االجتماعي على اإلعالم 

التقليدي قال:

»نرى أن وسائل التواصل االجتماعي 
تلعب دورًا إيجابيًا، على سرعة 

وديناميكية اإلعالم عبر وسائل التواصل 
االجتماعي وستدفعان الوسائل التقليدية من 
إذاعة وتلفزيون إلى تطوير محتواها وكوادرها 

لمواكبة الوسائل المعاصرة.
نؤمن أن المحتوى هو أساس استقطاب 

اهتمام الناس عن طريق الجودة والنوعية 

تم إطالق منصة »سوشيال آي – 
Social Eye”  لتكون مساحة جامعة 

للمواهب الشابة وجسرًا بين الشركات 
والمؤثرين بهدف دعم عملية الترويج 
ودعم المحتوى المطروح عبر وسائل 

التواصل االجتماعي بما يعود بالفائدة 
على االقتصاد والمجتمع على حد 

سواء.التسجيل سيكون مجاني 
والعملية ككل ستكون ميسرة لكل 

األطراف من خالل هذا الرابط: 
www.socialeye.ae/en/registration

المحتوى هو أساس استقطاب 
المتابعين الجودة والنوعية 

وطريقة التقديم أولوية، 
اليوم مع هذا الكم الكبير من 

المنافسة ال مكان للطرق 
التقليدية، من يريد أن يتابعه 

الناس عليه االجتهاد وتقديم ما 
>>>هو جديد ومميز.

قادة
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قادة

يقول د.خالد المدفع : »إنطالقُا من 
المبادئ اإلنسانية السامية التي تعمل 

القيادة على ترسيخها في دولة اإلمارات، 
والسيما في عام التسامح، نعمل في 

»شمس« على التواصل والتعاون مع جميع 
األشخاص والشركات من كل التوجهات 

الفكرية والدينية والعرقية دون أي تميز أو 
انحياز.«

 ويضيف قائاًل: »تكمن أهمية دور اإلعالم 
الوطني بنقل متغيرات وتطورات االقتصاد 

المحلي للعالم، وترجمة النجاحات التي 
نحققها اقتصاديًا واجتماعيًا إلى جميع لغات 

العالم بكل األساليب اإلعالمية المتاحة 
هذه األيام. ودور اإلعالم أن يساهم بنقل 

هذه التطورات والمتغيرات االقتصادية بكل 
دقة وشفافية.

نحن في شمس نعمل على دعم اإلعالم 
اإلبداعي وجذب الشركات التي تنسجم 

مع تطلعاتنا المستقبلية ولفت انتباه رجال 
األعمال إلى أهمية االستثمار في هذا 

القطاع الحيوي والمتنامي يومًا بعد يوم.« 

ونظرًا للدور الكبير الذي يقوم به الشباب 
الجديد وأهمية األفكار اإلبداعية التي 
تميزه وما هي النشاطات التي تقوم 

بها الستقطاب الكفاءات الشابة يقول 
المدفع: »يمكن تفصيل هذه النشاطات 

إلى جزئين. داخليًا نقوم بالكثير من الدورات 
اإلعالمية التخصصية التي تهدف إلى تنمية 

قدرات الشباب في المجاالت التقنية 
ذات الصلة بمجال اإلعالم. قمنا العام 

الماضي بتنظيم دورات شارك فيها أكثر من 
600 متدرب شاركوا بموضوعات مختلفة 

كان هدفنا من خاللها دعم المحتوى 
المتداول إعالميًا إن كان في اإلعالم 

التقليدي أو عبر وسائل التواصل 
االجتماعي. شارك في هذه الدورات شرائح 

متنوعة من المجتمع أغلبهم من طلبة 
الجامعات والمدارس وأصحاب الشركات 

المرخصة من قبل مدينة الشارقة لإلعالم 

»شمس«. كما قمنا بأنشطة استهدفت 
األطفال لرفع الوعي العام بالعديد من 

القضايا.
أما خارجيًا، نشارك بشكل دائم في العديد 

من الفعاليات التي تقام في جامعات 
وجهات مختلفة في كافة أنحاء الدولة. 

إضافة إلى أننا نرعى حفل  مشروعات التخرج 
في جامعة الشارقة، يقام هذا الحدث مرتين 

سنويًا. 
نسعى من خالل هذه المشاركات 

والفعاليات إلى دعم الشباب والشابات 
المقبلين على العمل بمنحهم فرص 

للمشاركة العملية مع فريق عملنا لكي 
يكتسبوا الخبرة العملية بشكل مباشر. 

كما نشارك بمهرجان تخصصي للشركات 
حديثة التأسيس يقام من خالل »شراع« 

في إماراة الشارقة نهدف من خالله 
إلى التواصل مع أصحاب األعمال 

والمشروعات التي قد ترى في مدينة 
الشارقة لإلعالم وجهة استراتيجية لها«.

بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع هل 
هناك استراتيجية الحتضان المبدعين من 

الشباب ودعم المحتوى اإلبداعي؟
»بشكل أساسي يتركز عملنا في ترخيص 
الشركات ذات الصلة للعمل في مدينة 

الشارقة لإلعالم.
ولكن كما أسلفت الذكر، نحن من خالل 

النشاطات التي نقوم بها نستقطب 
شرائح واسعة من الشباب ونقوم  باحتواء 
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قادة

على  صعيد المبادرات المستقبلية 
  SDS أطلقت شمس للحلول الرقمية
لتكون منصة تدعم المحتوى الرقمي 

للشركات الخاصة والحكومية كما 
تقدم خدمات إنشاء منصات ذات 
محتوى إلكتروني وتطوير المحتوى 

الرقمي، باإلضافة إلى الحلول التقنية 
المختلفة والتي من أبرزها تصميم 

وتقنين منصة إلكترونية لتنظيم 
أعمال المؤثرين في مواقع التواصل 

االجتماعي »سوشيال آي«.

د. خالد المدفع, 
رئيس مدينة الشارقة 

لإلعالم "شمس"

وطريقة التقديم، فاليوم مع هذا الكم 
الكبير من المنافسة ال مكان للطرق 

التقليدية الجامدة، من يريد أن يكون متابعًا 
عليه االجتهاد وتقديم ما هو جديد ومميز.

من ناحيتنا نعي أهمية مواكبة هذا التطور، 
لذا جل اهتمامنا اليوم ينصب على تدريب 

كوادرنا بأحدث الوسائل والتعاون مع 
شركات متخصصة لتحقيق أعلى معاير 

الجودة.«

 

بعد قوننة عمل المؤثرين على شبكات 
التواصل االجتماعي وإلزامهم بالترخيص 
قبل العمل، هل هناك من خطوات أو 
استراتيجيات جديدة لنظم نشاط هؤالء 

األشخاص؟
»كما أسلفنا الذكر، فقد أطلقنا مبادرة 

بهذه الخصوص، أال وهي منصة »سوشيال 
أي« التي ستكون بمثابة الخطوة التالية بعد 
القوننة، إذ ستوفر بيئة صحية لنشاط وعمل 

هؤالء  وطرح محتوى إبداعي ذو قيمة. 
ومن ناحية أخرى ستكون مصدر موثوق 

للشركات المعلنة الراغبة باالستعانة 
بالمؤثرين و سيكون العمل تحت اشرافنا«.

 
ماهي خططكم المستقبلية لدعم 

اإلعالم اإلبداعي في الشارقة ودولة 
اإلمارات ككل؟

»عملنا جاهدين خالل العامين الماضيين على 
بناء شراكات استراتيجية مع أكثر من جهة، 
واليوم نعمل على تفعيل هذه الشراكات 

لتكون رافدة لجهودنا الساعية لتقديم 
الفائدة للشركات العاملة معنا من خالل 

تيسير أعمالهم وإيصالهم إلى الجمهور 
المستهدف.

أما على  صعيد المبادرات المستقبلية فقد 
أطلقنا شمس للحلول الرقمية SDS لتكون 

منصة تدعم المحتوى الرقمي للشركات 
الخاصة والحكومية كما تقدم خدمات إنشاء 

منصات ذات محتوى إلكتروني وتطوير 
المحتوى الرقمي، باإلضافة إلى الحلول 

التقنية المختلفة والتي من أبرزها تصميم 
وتقنين منصة إلكترونية لتنظيم أعمال 

المؤثرين في مواقع التواصل االجتماعي 
»سوشيال آي«، وغيرها من التقنيات 

المبتكرة.
كما نعمل على تطوير التجربة الفنية 

اإلماراتية كمشروع تخصصي الحتضان 
واحتواء المواهب السينمائية، إذ يعتبر هذا 

المشروع األضخم من نوعه في الدولية. 
يهدف هذا المشروع إلى تكريس الجهود 
ليكون مساحة جامعة لكل المواهف في 

التخصصات السينمائية المختلفة.« 
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أكثر من ُثلثي الشركات اإلماراتية أشارت 
إلى إضاعة أكثر من ساعة من وقت العمل 

يوميًا بسبب صعوبة إيجاد البيانات ما يؤدي 
النخفاض كفاءة األعمال بنسبة 17%

27% فقط من 
المشاركين من اإلمارات 

صرحوا بتمتع شركاتهم 
ببيانات متكاملة بشكل 

كلي وهو ما يعكس 
الحاجة إلى النهوض 

بسويات تكامل البيانات 
بغرض تعزيز إنتاجية 

وكفاءة الموظفين. 

اقتصاد | اتجاهات | مشاريع | شركات | لقاء | تمويل

كيف يفكر بقيمة المال وسبل إنفاقه
شباب جيل األلفية السعودي

أسواق

الشركات العالمية المشاركة في 
االستبيان )%97( إلى تضييعها 
لعدد من فرص األعمال القّيمة 

نتيجًة للمستويات غير الفعالة 
إلدارة البيانات. وفي الواقع، بّين 
أكثر من ُثلث المشاركين )35%( 

خسارتهم لعدد من الفرص 
الجديدة لتحقيق اإليرادات، 

بينما صرح )%39( منهم بتسبب 
تحديات البيانات في ارتفاع 

التكاليف التشغيلية. 
وبصورة مقلقة، قدر المشاركون 

بأن شركاتهم تتكبد خسائر تتجاوز 
الـ 2 مليون دوالر أمريكي سنويًا 
نتيجة التحديات التي تواجهها في 

إدارة بياناتها. 
وبجانب ذلك، فإن عدم نجاح 

الشركات في معالجة مشاكل 
إدارة البيانات الخاصة بها يجعل 

أعمالها عرضة ألذيات أكبر 
طويلة األمد؛ حيث بّين )38%( 
من المشاركين في االستبيان 
إلى أن تحديات إدارة البيانات 

تتسبب في إعاقة قدرتهم على 

اتخاذ القرارات االستراتيجية، أو 
تفضي إلى مستويات مرونة أقل 
)%35(، أو تحّد من قدرتهم على 

المنافسة الناجحة في السوق 
)%29(. كما أشار أكثر من ربع 
المشاركين )%27( إلى كون 

شركاتهم أكثر عرضة لتهديدات 
أمن البيانات، فيما اختبر )25%( 

منهم حاالت من عدم رضا 
العمالء. 

أظهرت دراسة جديدة تم الكشف عنها مؤخرًا كيفية تفكير شباب 
جيل األلفية في المملكة العربية السعودية بقيمة المال وعاداتهم 

في إنفاق دخلهم.
 Snapchat التي أجريت بتكليف من )Cashing-In( وتأتي دراسة 

بالشراكة مع مؤسسة »كاساندرا« لبحوث األعمال في فترة يبلغ 
فيه الدخل الصافي للشباب من جيل األلفية )من 18 إلى 35 عامًا( 

نحو 3 تريليونات دوالر من الدخل المتاح لإلنفاق في العالم، في 

ظل توقعات بنمو قدرتهم على اإلنفاق إلى %33 من اإلنفاق 
اإلجمالي للمستهلكين خالل العقد القادم. ويمثل الشباب من 

جيل األلفية نحو %27 من سكان المملكة العربية السعودية.
وبصورة إجمالية، تؤكد الدراسة أن الشباب من جيل األلفية في 

المملكة يستخدمون اإلنترنت والمنصات على الهواتف المتحركة 
للتسوق. ويحظى التسوق عبر األجهزة المتحركة بشعبية واسعة، 
حيث قال ٪85 أنهم يستخدمون هواتفهم الذكية في التسوق إما 

بنفس القدر أو أكثر مقارنة بالعام الماضي.
وينطوي فهم عادات جيل األلفية في المملكة العربية السعودية 
على أهمية بالغة نظرًا للنمو الذي ستشهده قوتهم االقتصادية 
تزامنًا مع تقدمهم في السن. وكما تظهر نتائج الدراسة، تختلف 

انطباعات وتفضيالت جيل األلفية عن األجيال األخرى، السّيما على 
صعيد السلوكيات اإللكترونية وعادات اإلنفاق الرقمي. 

وبصرف النظر عن أماكن التسوق، تكشف الدراسة أيضًا طريقة 
جيل األلفية في اإلنفاق. فقد قال نصف المشاركين في 

االستطالع )%53( أنهم يلتزمون بميزانية محددة، ويرون في 
السعر العامل األكثر أهمية عند شراء أي منتج، تليه الجودة ثم 

توفر المنتج والحسومات أو قسائم الشراء. وعالوة على ذلك، 
قال اثنان تقريبًا من كل ثالثة شباب من جيل األلفية )%63( أنهما 
مستعدان لتأجيل قرار الشراء حتى التأكد من الحصول على أفضل 

سعر للمنتج أو الخدمة.
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تكبد الشركات 2 مليون دوالر خسائر سنويا

إدارة البيانات
عنوان
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إن عدم نجاح 
الشركات في معالجة 
مشاكل إدارة البيانات 

الخاصة بها يجعل 
أعمالها عرضة ألذيات 

أكبر طويلة األمد.

كشف أحدث األبحاث 
عن سعي الشركات العاملة 
في دولة اإلمارات إلى تعزيز 

مزاياها التنافسية ضمن مشهد 
االقتصاد الرقمي المعاصر، إال 

أن ما تواجهه الشركات من 
نقاط ضعف في اإلدارة الفاعلة 

للعمليات اليومية من شأنه 
التسبب في فقدان اإلنتاجية 

وإضاعة العديد من فرص 
األعمال. 

وبحسب الدراسة، التي أعدتها 
شركة ’فانسون بورن‘ التابعة 

لـ’فيريتاس‘، فإن تمكين 
الموظفين من الوصول الفعال 

إلى البيانات يسهم في تزويدهم 
بالرؤى الالزمة التخاذ قرارات 

أفضل وأكثر استنارة. 
هذا وشمل االستبيان 1,500 

من مدراء البيانات وصناع القرار 
في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

ضمن 15 بلدًا مختلفًا، بما في 
ذلك 100 من كبار الموظفين 

من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. وبينت نتائج االستبيان 

الرئيسية إلى أن )%27( فقط من 
المشاركين من دولة اإلمارات قد 

صرحوا بتمتع شركاتهم ببيانات 
متكاملة بشكل كلي، وهو رقم 

يقترب من المعدل الوسطي 
العالمي البالغ )%29(. فيما 

سجلت الشركات العاملة في 
ألمانيا أعلى مستويات تكامل 

البيانات بين نظيراتها بنسبة 

بلغت )%46(، تلتها الواليات 
المتحدة األمريكية بنسبة )44%( 

والبرازيل بنسبة )36%(. 
وعلى الصعيد العالمي، بينت 

الدراسة أن تحديات إدارة 
البيانات تنطوي على آثار كبيرة 

فيما يتعلق بكفاءة وإنتاجية 
الموظفين، وربحية الشركات 
على حد سواء؛ حيث يقضي 

الموظفون وسطيًا ما يقارب 
ساعتين يوميًا في البحث عن 
البيانات، ما ينتج عنه انخفاض 

في كفاءة القوى العاملة بنسبة 
.)16%(

كما أشار أكثر من ُثلثي 
المشاركين من دولة اإلمارات 

)%68( إلى إضاعة أكثر من ساعة 

من وقت العمل يوميًا بسبب 
صعوبة إيجاد البيانات، بينما 

صرح )%30( منهم إلى أن الزمن 
الضائع في إيجاد البيانات ال 

يتجاوز الساعة الواحدة. وبالتالي، 
يقّدر قادة األعمال في دولة 

اإلمارات أن هذه العملية تتسبب 
بانخفاض الكفاءة بنسبة )17%(، 

وهو رقم يتجاوز قلياًل المعدل 
الوسطي العالمي. كما أشاروا 

إلى تكبد خسائر تتجاوز الـ 2.1 
مليون دوالر أمريكي سنويًا نتيجة 

التحديات في اإلدارة اليومية 
للبيانات، بشكل مساٍو للمعدل 

الوسطي العالمي. 
وعلى المقلب اآلخر، أشارت 
الشركات التي تستثمر في 

مجاالت اإلدارة اليومية الفعالة 
للبيانات إلى تحقيق وفورات في 

التكاليف، إلى جانب معدالت 
أفضل إلنتاجية الموظفين. 

وبشكل وسطي، بينت )70%( 
من هذه الشركات نجاحها 

بتقليص النفقات، فيما أشارت 
)%69( منها إلى دور هذه 

العملية في تمكين الموظفين 
من تحقيق إنتاجية أعلى. 

تحديات البيانات
فرص ضائعة وخسائر في 

اإليرادات 
وإلى جانب تحديات اإلنتاجية، 
يمكن لإلدارة السيئة للبيانات 

أن تلقي بآثار سلبية للغاية على 
أداء الشركات. وأشارت معظم 
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مع هذه التكنولوجيا 
سيصبح العميل هو 

من يطلب المنتج الذي 
يريده وفق احتياجاته في 
الوقت وبالطريقة التي 

تناسبه وهذا  سيدفع 
البنوك لخلق خدمات. 

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

مصرف البحرين المركزي

مصرف البحرين المركزي يعلن عن أول شركة تنهي بنجاح مرحلة البيئة الرقابية التجريبية

<<<

بنية تحتية متطورة 
 البنية التحتية المتمثلة في 

»ترابط جت واي« كانت خطوة 
مبدئية حتى نتمكن من إدخال 

أجهزة الذكاء االصطناعي 
لالستفادة منها في مجال 

االستثمار وتقليل التكلفة، ويمكن 
استخدام هذه البنية التحتية 
إلطالق شركات تكنولوجية 

متقدمة تساعد العمالء والبنوك.
بعد بناء البنية التحتية حاليًا أقر 

البنك المركزي في البحرين 
الخدمات المصرفية المفتوحة، 
التي تجبر كل البنوك على تفتح 

كافة المعلومات ألي شركة 
تكنولوجيا مالية مرخصة في بنك 
البحرين المركزي وتقدم الخدمات 

المصرفية المفتوحة، ونحن أول 
 Open“ شركة توفر نظام الـ

Banking” في الشرق األوسط 
ويعد بنك البحرين المركزي أول 

جهة حكومية تسمح بذلك”.

وبالرغم من وجود بلدان دخلت 
هذا المجال ومنها بريطانيا التي 
تطبق فيها هذه الخدمة في 9 
بنوك فقط وسنغافورة وهي 

من أكثر البلدان تطورًا في هذا 
المجال وفيها الخدمات المصرفية 

المفتوحة اختياريًا وفقًا لرغبة 
البنك، ولكن البحرين ستكون 
الدولة الوحيدة على مستوى 
العالم التي تطبق الخدمات 

المصرفية المفتوحة إجباريًا على 
كل البنوك شهر يونيو القادم، 

وسوف تصبح بذلك مركزًا 
للعاملين في مجال الفنتك » 
التكنولوجيا المالية« لتقديمها 

الخدمات البنكية المفتوحة األكثر 
تقدمًا عالميًا.

وبمنتهى البساطة وبمجرد تحميل 
التطبيق وإنشاء الحساب واختيار 
البنوك المراد دمجها من القائمة 

لن ُتستخدم اسم مستخدم أو 
كلمة مرور ثانية، فقط باستخدام 
البصمة سوف تتمكن من ولوج 

حساب أي بنك أو تقوم بدفع أي 
دفعات في البحرين، وهذا ما ال 

يستوعبه الجمهور حتى األن.
ونتوقع انه في منطقة الخليج 

بالذات سوف تجد هذه التقنية 
ترحيب كبير في كل األوساط 

سواء شبابًا أو األكبر سنًا، فهي 
منطقة مؤهلة تمامًا الستقبال 

التكنولوجيا واإلقبال على التعامل 
معها بكل سهولة نظرًا للخدمات 

المهمة والتسهيالت التي 
توفرها“.

يستطرد المؤيد قائاًل: » بالرغم 
من كوننا شركة تعمل في كل 

الخليج لكن وقع اختيارنا على 
البحرين لتوفر التسهيالت فال 
يوجد بيئة أيكولوجية تستقبل 

وترحب بالتكنولوجيا مثل مملكة 
البحرين، ومن ناحية تضافر الجهات 

الحكومية وعملها سويًا برؤية 
واضحة وهذا لمسته شخصيًا من 
خالل التعامل مع الـ EDB وبنك 
البحرين المركزي في بداية عرض 

فكرة شركتنا الناشئة وبمجرد 
االقتناع الكامل بها تم إصدار 

قرار سريع بتحول بنوك البحرين 
للخدمات البنكية المفتوحة 

تم كل ذلك في أقل من 18 
شهرًا وهذا ال توفره إال البحرين، 

ومن المؤكد أن المملكة بعد 
شهرين من األن سوف تصبح  

 Open »المرجع العالمي األول لـ
« .»Banking

وألن القطاع جديد فقد واجهتنا 
بعض التحديات لعدم توفر 

المواهب، فالصعوبات التي 
واجهتنا لم تكن حكومية أو 

قانونية أبدًا أنها فقط الصعوبات 
التي يمر بها أي رائد أعمال 

في  أي شركة، فحتى األن تعد 
هذه التكنولوجيا جديدة بالنسبة 

للبنوك ونحن نقنعهم بأنها نافعة 
لهم وللعمالء وسوف تفتح 

مجاالت جديدة كثيرة لالنتفاع 
بها، وفي رأيي أن التحدي القادم 

بالنسبة لنا هو كيفية أن نكون 
أكثر تقدمًا وسباقين وان نوجد 

االبتكار الحقيقي من البحرين ومن 
ثم تصديره للعالم.

 بالطبع تنظر بعض البنوك 
للتحول الرقمي والتكنولوجيا بعين 

الريبة كونها تقوض سلطتها 

أسواق
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»Open Banking« البحرين أول دولة تطبق

عبد الله المؤيد
مع ترابط جت واي 

نظام الخدمات 
البنكية المفتوح فرض 

نفسه على الساحة 
وهو قادم ال محالة 
وال يمكن االستغناء 

عنه ولكن ال ندري 
أي دول سوف تدخل 

المجال قبل غيرها.

بقلم أسماء األمين

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعاتأسواق

عبدالله المؤيد, 
الرئيس التنفيذي للمؤيد تكنولوجيز

قال عبدالله المؤيد الرئيس 
التنفيذي للمؤيد تكنولوجيز، 

وهي شركة متخصصة تستثمر 
في مجال التكنولوجيا  منذ ما 
يقرب العامين، أن الفكرة من 

وراء تأسيس الشركة تحت مظلة 
عائلة المؤيد هو الخروج من إطار 

بيروقراطية الشركات العائلية.
االستثمار في  شركات 

التكنولوجيا  يلزمه السرعة في 
اتخاذ القرار ودخول االستثمار في 
الوقت المناسب، وكانت فكرة 
تأسيس شركة المؤيد تكنولجيز، 
لدعم كيفية االستثمار والتعاون 
مع شركات تكنولوجية متقدمة 
حول العالم وجلبها إلي المنطقة 

العربية لنتعلم منها ونفيد 

مجتمعاتنا بتطبيق التكنولوجيا 
الجديدة«.

يوضح المؤيد »كانت شركة 
)المؤيد تكنولوجيز( أول شركة 

 Regulatory(تنضم إلى نظام الـ
Sandbox(، وهي مبادرة 

طرحها مصرف البحرين المركزي 
مع مجلس التنمية االقتصادية 

لتأسيس بيئة رقابية لتمكين 
شركات التكنولوجيا المالية من 

ابتكار حلول للقطاع المالي، 
فاالتصال بين شركات التكنولوجيا 

والبنوك هو نشاط غير مراقب 
حاليًا وغير مسموح به، وأحد 

المشاكل التي يعاني منها عمالء 
البنوك في المنطقة نتيجة لذلك 

عند امتالكهم أكثر من حساب 

بنكي هو احتفاظهم بأكثر من 
كلمة سر مما يصعب عليهم 
متابعة عملياتهم المالية في 

مكان واحد، وذلك على عكس 
ماهو معمل به في  الغرب حيث 
أنشأوا منصة تكنولوجية للعميل 

يسجل فيها اسم المستخدم 
وكلمة السر فيسهل عليه الدخول 
لكل الحسابات بوقت واحد مهما 

اختلفت البنوك، مما يساعد 
العميل على متابعة استخدام 

حساباته بسهولة واتخاذ قرارات 
استثمارية أفضل”.

ويضيف،« هذه من أوائل األفكار 
التي أردنا تنفيذها في البحرين، 

ومن هنا جاءت فكرة شركة 
ترابط جت واي، وهي شركة بنية 

تحتية تكنولوجية تدمج بين كل 
المؤسسات المالية في البحرين 

على منصة واحدة وتعطي 
العميل القدرة عل متابعة الصادر 
والوارد على صفحة واحدة، وفي 
نفس الوقت تمكنه من التحويل 

من وإلي على نفس المنصة 
ومتابعة كل المصاريف اليومية 

من كل البطاقات البنكية«..
 تّوفر المنصة خدمة االستعمال 
األمثل لحركة األموال من جهة 

التوفير واإلنفاق، حيث تعد 
وسيلة لتعريف العميل بالفرص 

االستثمارية المتوفرة التي 
يستطيع المشاركة فيها حال 
عدم استخدامه لمبلغ معين 

لمدة طويلة دون ربح لتساعد 
في تثقيف العمالء في مجال 

االستثمار، فمن المالحظ أن 
الشريحة األولى هي التي تستفيد 

من الخدمات والوسائل البنكية 
بينما الشريحة العادية من العمالء 
ال تهتم بمعرفتها كما أن البنوك 
ال تهتم بهم أيضًا، وهنا يأتي دور 
المنصة لتثقيف العميل واعطائه 

معلومات عن الفرص االستثمارية 

المتوفرة حتى لمن ليس لديه 
رغبة ليعرف كيفية التعامل مع 
تلك الفرص واالستفادة منها، 

ومن ناحية أخرى فإن ذلك يفيد 
االقتصاد الوطني بشكل كبير 

ويفيد البنوك واألفراد”.
وتستفيد من ذلك البنوك 

المحلية ألن العمالء يستثمرون 
فيها وفي الخدمات البنكية وفي 

نفس الوقت يستفيد العمالء 
من خدمات البنوك بما يتناسب 

مع احتياجاتهم في الوقت 
المناسب لهم، بداًل من خدمات 

ذات صفات معينة للجميع مهما 
اختلفت ظروفهم كما هو قائم 

في البنوك حاليًا”.
ويضيف المؤيد« لقد قمنا 

ببناء البنية التحتية تحت البيئة 
الرقابية من بنك البحرين المركزي 

التي تدمج بين خمسة عشر 
مؤسسة مالية وتعطي العميل 

القدرة على متابعة المدخول 
وااللتزامات، وقد استفدنا من 

الذكاء االصطناعي بشكل فعلي 
كي يستفيد منه العميل بحيث أن 
كل عملية مالية يقوم بها سواء 

كانت تسوق أو سفر أو غيره في 
البحرين يتم تصنيفها وتحديد طرق 

الصرف مما يمكن العميل من 
معرفة مصاريفه بشكل دقيق 
كل شهر وتحديد تفاصيل كل 

المصاريف الزائدة ويسهم في 
إدارة أمواله بشكل أفضل.
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البنك جهة تجارية 
تهدف للربح وأي بنك 
يحتضن مجال الفنتك 
ويستثمر فيه سوف 
يضمن لنفسه النجاح 

والربحية أكثر من 
البنوك األخرى.

فقط بالبصمة وبمجرد 
تحميل التطبيق وإنشاء 
الحساب واختيار البنوك 

المراد دمجها مع القائمة 
يمكن للعميل الدخول 
إلى عدة حسابات في 

أكثر من بنك بحريني بدءًا 
من يونيو المقبل.

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعاتأسواق

مصرف البحرين المركزي يعلن عن أول شركة تنهي بنجاح مرحلة البيئة الرقابية التجريبية

على العمالء، ولكن بالرغم 
من ذلك وقبل فرض التحول 

الرقمي اإلجباري من قبل البنك 
المركزي رحب بنا 15 بنكًا من 
بنوك البحرين وكانوا على أتم 

االستعداد الستخدام هذه 
التكنولوجيا وتجربتها، واعتقد أن 
موظفي البنوك خاصًة يجدون 
فيها إضافة مفيدة لهم توفر 

عليهم الكثير من الوقت والجهد، 
بالتأكيد يوجد بعض القلق ولكن 

هذا طبيعي في كل مجال 
جديد”.

تراجع دور البنوك مع 
تطور التكنولوجيا 

بالنسبة للشكل التقليدي للبنوك 
فإن التحول الرقمي والتكنولوجيا 

لن يلغ دورها بشكل كامل، 

ولكن يجب على البنوك أخذ قرار 
المشاركة واالستثمار في هذا 

المجال ألن احجامها عن المشاركة 
سيسبب خسائر مستقبلية لها 

فدورها سيبقي كما هو وسوف 
تظل الودائع والقروض بيدها، 

ولكن العالقة بين العميل 
والبنك سوف تتغير ويصبح فيها 
طرف ثالث مسئول عن تسهيل 

وتنظيم متابعة العميل لحساباته 
الشخصية وغير الشخصية ومن 

الممكن لهذا الطرف الثالث 
أن يكون جهة مستقلة أو جهة 

البنك مستثمر فيها.
ويستطرد قائاًل: »البنك اليوم 

يملك معلومات العميل 
الشخصية وحساباته وعالقاته 

المصرفية وهو المسئول 
عن إعطائه بطاقات االئتمان 

والقروض والودائع وهي عالقة 
ضعيفة من طرف واحد البنك 

فيها هو المسيطر يقدم عروضًا 
محدودة والعميل مجبر علي 

قبولها أو رفضها كونها ال 
تناسبه، لكن مع هذه التكنولوجيا 

سيصبح العميل هو من يطلب 
المنتج الذي يريده في الوقت 

وبالطريقة التي تناسبه مما 
يدفع البنوك لخلق فرص أكثر 

جاذبية وتنظيمًا وإفادة للعميل 
نفسه أكثر من الطريقة الحالية، 

وهذا سينعكس على القطاع 
المصرفي بالكامل في ظل أدوار 

البنوك المعتادة بل ستصبح 
أكثر نجاحًا الحتضانها هذا التحول 

اإليجابي.«
البنك جهة تجارية تهدف للربح 
وبرأيي أي بنك يحتضن مجال 
الفنتك ويستثمر فيه سوف 

يضمن لنفسه النجاح والربحية 
أكثر من البنوك األخرى، كون 
التكنولوجيا المالية تفتح أبوابًا 
جديدة ومصادر دخل مختلفة 

مجهولة للبنوك حاليًا، والتجارب 
المختلفة في الغرب تثبت 

بالدليل كيف فتحت البنوك 
المستثمرة في هذا المجال 

مصادر دخل متعددة لم تكن 
مطروحة من قبل وأصبحت 

تسوق منتجاتها على منصات 
التكنولوجيا المالية بكل 

سهولة ويسر، كما تضمن هذه 
التكنولوجيا زيادة عمالء البنوك 

واقبال أكبر على المنتجات 

والخدمات البنكية مما يقدم 
إفادة كبيرة مشتركة للعمالء 

والبنوك.
ويضيف المؤيد: »بالطبع أكبر 

مساعدة وجدتها ترابط جت 
واي هو ترحيب الدولة والبنوك 

بها مما يوفر لنا بيئة لتجربة 
التكنولوجيا واثبات مدى جدواها 

وأهميتها، ونظام الخدمات 
البنكية المفتوح فرض نفسه 

على الساحة وهو قادم ال 
محالة وال يمكن االستغناء عنه 
ولكن ال ندري أي دول سوف 

تدخل المجال قبل الدول األخرى 
والسؤال هنا لكل دولة هل 

سيتم احتضان هذه الشركات 
ومراعاتها كجهة رقابية أم 

سيدخلون القطاع بدونكم؟«  
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وبالرغم ان المبادرة أطلقها 
مجلس التنمية االقتصادية لكنها 

تدار من قبل المجتمع البحريني 
الذي يشمل زارة الصناعة والتجارة 

والسياحة وتمكين ومصرف 
البحرين المركزي، وتعمل وفق 

رؤية وأهداف واضحة و6 محاور 
أساسية يتخللها برامج واجتماعات 
دورية لمناقشة دور وآلية تنفيذ 

هذه المحاور وخلق سياسات 

ولوائح تسمح بتطوير قطاع ريادة 
االعمال، خالل الفترة السابقة 
عملت المبادرة مع البحرينيين 

ووفرت لهم مبادرات واجتماعات 
وحلقات نقاش مع متحدثين 
مهمين في القطاع لتبادل 

المعلومات والخبرات وبإمكان 
كل من يرغب أن يسجل علي 

الموقع اإللكتروني ويسجل في 
هذه المبادرات وورش العمل.

فعاليات عالمية 
ما يهم بالنسبة لبكيزة أيضًا، 
أن هذه المبادرة قد اجتذبت 

فعاليات عالمية، مما جعلنا 
نستقطب للبحرين فعالية 

أنباوند مرة أخرى الشهر الماضي 
هذا العام 2019 وهو حدث 
عالمي كان قباًل في ميامي 

وسنغافورة وألول مرة يأتي في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وبجانب أنباوند يوجد شركات 
مثل امكس ميدل ايست التي 

قدمت هاكاثون فيه 60 مبرمجًا 
من حول العالم للتنافس فيما 
بينهم وإيجاد حلول للتكنولوجيا 

المالية التي تنوي امكس طرحها، 
وحصل الفائزين فيها على جوائز 

مالية كما أصبح يوجد شراكة بين 
الشركة وهؤالء الستارت آب. 

مسرعات وشركات ناشئة
من الفعاليات المهمة أيضًا 
مسابقة إقليمية للشركات 

الناشئة تقدمها كل من مسرعة 
برينك بالشراكة مع مسرعة 

C5 وهي مسرعات أعمال في 
البحرين تدعم أي ستارت آب على 
السحابة، وتشترك المسرعتان في 

تقديم كل ما يخص المسابقة 
منذ اإلعالن عنها حتى توفير لجنة 
التحكيم فيما تقدم تمكين الجائزة 
المالية، وتنافس بهذه المسابقة 
أكثر من 20 ستارت آب وتمكن 4 
ستارت آب منها من التسجيل في 

البحرين وهذه من أهم أهداف 

شئون ريادية  تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح

مؤسسة » تنمو« 
للتمويل المالئكي 

تجمع مجموعة من خيرة 
المستثمرين المالئكيين 

وكان لها السبق في 
كسر حاجز القلق من 
االستثمار في مجال 

التكنولوجيا وجلب 
مستثمرين وتعريفهم 
على الستارت ابز في 

البحرين.
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البحرين بيئة جاذبة للمسرعات وتمويل المخاطر 
بكيزة عبد الرحمن 

تستفيد البحرين من خبرات 
الشركات الناشئة التي 

تستقطبها بتبادل المعلومات 
واألفكار وتواجد أكثر من رؤية 

مما يؤدي للتطوير وتسريع 
النمو وتذليل كل العقبات 

التي تواجه الستارت آب.

تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح شئون ريادية 

  Entrepreneur Al Arabiya المنامة – خاص

بكيزة عبد الرحمن, 
مدير تطوير األعمال بقطاع 

الشركات الناشئة في مجلس 
التنمية االقتصادية - البحرين

بكيزة عبد الرحمن مدير تطوير األعمال 
بقطاع الشركات الناشئة في مجلس 
التنمية االقتصادية - البحرين، لديها 
14سنة خبرة في قطاع االتصاالت 

وعملت في مختلف حلول التكنولوجيا. 
عضو في منظمة أيزك البحرين وتقوم 

بمساعدة الشباب وتشجيعهم على دخول 
قطاع ريادة األعمال وجزء من جمعية نسائية 

تقدم الدعم للنساء وتعمل على تطويرهن 
في ريادة األعمال وتقدم النصح لهن في 
القطاعات المختلفة وتدريبهن في مجال 

التكنولوجيا.
تقول بكيزة عن دور المرأة في البحرين: "تتميز 
المرآة البحرينية بأنها مبدعة ومبتكرة وقادرة 

على اثبات وتحقيق ذاتها، بطبعها قائدة 
مطورة وريادية، والبحرين بلد رائد في تعليم 

النساء منذ 1928 كانت أول مدرسة للتدريب 
النسائي، والبحرينيات كن أول الممرضات 
النساء في الخليج، وحاليًا  المرأة البحرينية 

موجودة وحاضرة في المجال التقني و قطاع 
الطيران الحربي وتشارك وتفوز بالجوائز في 

مباريات عالمية."
وعن مجلس التنمية االقتصادية في البحرين 

تقول بكيزة: "يقوم المجلس باستقطاب 
االستثمارات إلى المملكة في عدة قطاعات 

تشمل التكنولوجيا والخدمات التمويلية 
واللوجستية وقطاع السياحة، ويتعاون مع 
مجموعة جهات مسئولة لجعل البحرين بيئة 
أكثر مالئمة واستقطاب للشركات األجنبية 

في المنطقة ومن أهم أهدافه تطوير 
االقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مميزة 

واستقطاب المواهب البحرينية لريادة 

األعمال علمًا بأن %70 من الشباب في 
البحرين مهتمون جدًا بإطالق أعمالهم في 

نسبة تعادل الضعف بالمقارنة مع دول 
مجلس التعاون."

ستارت آب البحرين 
تأتي مبادرة ستارت آب البحرين التي تم 

اطالقها بشكل استراتيجي من قبل مجلس 
التنمية االقتصادية وتجمع بين القطاعين 
الحكومي والخاص كي يكون لديهم رؤية 

محددة وواضحة لتأسيس وتطوير بيئة 
أيكولوجية مناسبة للنهوض باالقتصاد في 
البحرين وجعلها مركزًا لالستقطاب والنمو 

في المنطقة، فكل مبدع لديه فكرة في كل 
أنحاء العالم بإمكانه االستفادة من النظام 

االيكولوجي الذي توفره البحرين ويبدأ شركته 
الناشئة ثم ينطلق متوسعًا في الشرق 

األوسط.
توضح بكيزة، أن ستارت آب البحرين مبادرة 

مجتمعية تضم تحت مظلتها الشركات 
الناشئة والشركاء والمستثمرين والحاضنات 
إلى جانب المؤسسات التعليمية باإلضافة 
إلى مساهمة القطاع العام في المملكة 

لترويج ثقافة ريادة األعمال والستارت اب في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وتتميز البحرين إضافة لمركزها اإلقليمي 
بقطاع تكنولوجي متحرر منذ أكثر من 10 
سنوات ومؤخرًا تم اإلعالن عن مجموعة 

برامج تمويلية ومساندات لكل رائد اعمال 
لديه شركة ناشئة على السحابة، وال تهدف 
المبادرة الستقطاب الستارت آب فقط بل 

تهدف لخلق بيئة خصبة داعمة لريادة األعمال 
بشكل عام.
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 تعزز فرص نجاحك عند التقّدم لوظيفة جديدة
5 نصائح فعالة

 Design Haus بقلم ميدي نافاني، المدير التنفيذي والمؤسس في شركة
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ميدي نافاني

ُيجمع الكثيرون اليوم على أن البحث عن 
الوظائف وفرص العمل المناسبة قد يحمل 

بعض السلبيات التي تجعل منه مهّمة شاقة 
وصعبة. وفي ضوء الركود الحالّي في سوق 

العمل ووجود الكثير من المتنافسين المؤهلين 
والراغبين ببناء مسيرة مهنية طموحة، قد 

يكون من الصعب اتخاذ أولى خطوات النجاح 
المهني في المستقبل. وقد يتطّلب األمر في 

بعض األحيان اتباع أسلوٍب فريد لتعزيز فرص 
الفوز بمقابلة العمل المنشودة. وفي هذا 

السياق، نستعرض أفضل القنيات واألساليب 
التي تضمن أن يكون النجاح حليفك عند التقّدم 

لشغل وظيفة جديدة.

1/ االستعانة بشبكة المعارف

يتميز الزمالء واألصدقاء ضمن شبكتك بأنهم 
األكثر دراية بمهاراتك وخبراتك. وحتى إن كنَت 
تجد بعض الصعوبة في طلب المساعدة منهم 

في األحوال العادية، ولكن إذا كنت تبحث 
عن عمل في الوقت الحالي، فيتوجب عليك 

االستفادة من شبكة معارفك، ألن كل شخص 
منهم يمتلك بدوره شبكة معارف واسعة، 

وال بد أن تضم هذه الشبكة الواسعة شخصًا 
يمكنه تقديم المساعدة.

2/ برامج التدريب الداخلي

إذا كنَت جديدًا في سوق العمل أو تبحث 
عن تغييٍر إيجابي على الصعيد المهني، يمّثل 

االنضمام إلى برامج التدريب والتخصص وسيلة 
مثالية الكتساب الخبرة واستكشاف مجاالت 

جديدة في مختلف القطاعات التي ترغب 
العمل فيها. كما تمنحك برامج التدريب أيضًا 

فرصة التقّرب من أصحاب القرار ضمن القطاع 
الذي تنوي االنضمام إليه. وعلى الرغم من 

عدم كفاية المردود المادي للبرامج التدريبية، 
لكن المهارات والخبرات التي سيكتسبها الفرد 
تستحق القيام بهذه التجربة. وفي حال نجحَت 

في إظهار أفضل إمكاناتك وقدراتك خالل 
فترة التدريب، ستكون مؤهاًل خالل أشهر قليلة 

فقط للحصول على منصب مثالي وبراتب 
مناسٍب.

3/ تسليم السيرة الذاتية باليد

مع االنتشار الواسع لرسائل البريد اإللكتروني 
وانشغال الجميع بالعمل خلف أجهزة الكمبيوتر، 

قد يتطّلب األمر اتخاذ خطوة استباقية عبر 
الحضور شخصيًا إلى الشركة لتسليم السيرة 

الذاتية باليد. لذا تأكد من ارتداء مالبس أنيقة، 
وقم بإعداد قائمٍة تتضّمن الشركات التي 

تخطط لزيارتها. وإن تمكنت من معرفة اسم 
أحد الموظفين في قسم الموارد البشرية 

ضمن الشركات التي تنوي زيارتها، ال تتردد في 
طلبه باالسم وتقديم سيرتك الذاتية له.

4/ إضفاء طابع شخصي على المراسالت

يتأثر الناس باللمسة الشخصية التي يحملها 
البريد اإللكتروني لسيرتك الذاتية، في حين ال 
تلَق رسائل البريد اإللكتروني الُمنّمقة والتي 
تتضّمن عبارات التحّية التقليدية مثل »عزيزي 

السيد« االهتمام الكافي. لذا يجب التأكد 
دومًا من تخصيص المراسالت بأفضل طريقة 

ممكنة، والتحلي بمعرفة واسعة حول الشركة 
التي تتقدم لشغل وظيفٍة فيها، ومدى 

انسجامك معها من حيث القيم والمبادئ. 
ولتعزيز فرص النجاح في الحصول على 

الوظيفة، حاول البحث عن اسم الشخص الذي 
يقوم بالتوظيف حاليًا وأرسل سيرتك الذاتية 

إليه مباشرة.

5/ إجراء زيارات شخصّية

من المفيد جدًا التعّرف على األماكن التي 
يتردد إليها األشخاص ممن يتخصصون في 

نفس المجال الذي ترغب بدخوله وذلك من 
أجل زيارتهم شخصيًا والتعّرف عليهم. حيث 

تلعب شبكات المعارف دورًا محوريًا في هذا 
السياق، وكل ما يتطّلبه األمر أحيانًا هو تبادل 

األحاديث الودّية وتأسيس عالقات تواصل 
بّناءة مع أشخاص لم تعرفهم من قبل. وإذا 

لم تكن تشعر باالرتياح للقيام بذلك بمفردك، 
يمكنك أن تطلب من أحد أصدقائك االنضمام 

إليك. وتذكر أن تعكس أفضل صورة عن 
خبراتك ومهاراتك، والسماح لآلخرين بالتعرف 

إليك عن كثب ليس لغرض الحصول على 
وظيفية ُمحتملة فحسب، بل لتطوير عالقات 

بّناءة على المستوى الشخصي أيضًا. 
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من الفعاليات المهمة التي 
يشجعها المجلس  مسابقة 
أقليمية للشركات الناشئة 

تقدمها كل من مسرعة 
برينك بالشراكة مع مسرعة 

C5 وهي مسرعات أعمال 
في البحرين تدعم أي ستارت 

آب على السحابة.

استقطبت البحرين مجال الفنتك الذي 
يساعد الستارت اب على النمو السريع 

في الشرق األوسط، ومن المعروف ان 
المستثمرين ال يريدون المخاطرة والشركات 
الناشئة أساسها المخاطرة كونهم يقدمون 
شيئًا جديدًا يصعب تسويقه فعملنا على 

إيجاد برامج تنموية وتوعوية للمستثمرين في 
البحرين يحضرها مستثمري السعودية والكويت 
وغيرهم من راغبي االستثمار بالمنطقة نتناول 
خاللها كيفية االستثمار في الشركات الناشئة 
التكنولوجية وماهي مخاطرها وكيفية تخفيف 

هذه المخاطر؟ وهي أحد الفجوات التي قابلتنا 
ولهذا أطلقنا مع بنك البحرين للتنمية العام 

الماضي برنامجًا متخصصًا وهو ورشة عمل 
تعليمية بالتعاون مع شركات مختلفة للتمويل 

المالئكي نستمع ألفكارهم ونناقش كيفية 
تطبيقها في البحرين.

وهنا نشير الي أهمية استقطاب الممولين 
المالئكيين فهم أول خطوة إلعطاء االستثمار 

للشركات الناشئة كونهم يؤمنون بالفكرة 

والشخص وبقدرته  على إحداث تغيير ولكن 
في مجتمعنا العربي يوجد عدد قليل منهم، 

وفي البحرين توجد مؤسسة » تنمو« للتمويل 
المالئكي وهي تجمع مجموعة من خيرة 

المستثمرين وكان لها السبق في كسر حاجز 
القلق من االستثمار في مجال التكنولوجيا 

وجلب مستثمرين وتعريفهم على الستارت 
ابز كما استثمرت مبالغ في عدة شركات منها 
شركة مالعب التي حصلت علي مستثمرين 

سعوديين مؤخرًا وأصبحت تتواجد في البحرين 
والكويت والسعودية كما فازت بجائزة مالية 

في مسابقة ستارت اب بحرين الماضية وهي 
قصة نجاح بحرينية مميزة.

نستهدف كذلك إلى التعامل مع الشركات 
الكبرى واستقطابهم ليكونوا جزء من هذه 

المبادرة وكيف يستطيعون تقديم المساعدة 
والترحيب باألفكار الريادية والجديدة الغير 

تقليدية، ومن أهم األمثلة لدينا بتلكو شركة 
البحرين لالتصاالت وهي شركة عريقة تتواجد 

في الخليج وهي اآلن شريك مع مسرعة أعمال 
برينك التي تهتم بالتكنولوجيا من هونج كونج 

تعاونوا سويًا إليجاد حلول مناسبة ولتغيير 
تفكير الموظفين لالنفتاح على التكنولوجيا 

واألفكار الريادية والتطويرية.
ومن شركاءنا أيضًا شركة زين وهي شركة 

مبادرة جدًا وسباقة لتطوير بيئة ريادة االعمال 
وهذا جزء من أهم مبادراتها لتطوير قطاع 

االعمال وتلعب دورًا مؤثرًا في تطوير الدور 
النسائي في التكنولوجيا فقدموا محاضرات 

وبرامج وجلبوا متحدثين سيدات في مجال 
الهندسة والتكنولوجيا، كذلك يوجد هواوي 

الشركة الصينية الرائدة في مجال التكنولوجيا 
والهواتف الذكية اختارت البحرين إلطالق 

برامجها البتعاث الطلبة البحرينيين للصين 
والتعلم في هواوي لمدة شهر ويتم ذلك عبر 

مسابقة تقام كل عام ونفخر بهذه المبادرة 
كونها تلعب دورًا رياديًا في تطوير المهارات 
والخبرات وغيرها من مبادرات شركائنا والتي 

تقابل بإقبال كبير للغاية من رواد األعمال.
ويوجد لدى إحدى جامعات البحرين تدريب 

للطلبة لحماية حقوقهم وملكيتهم الفكرية 
لمشاريع تخرجهم استنادًا إلى فكرة أن رأس 

مالك فكرتك فكيف تحميها؟ وهذا الوعي 
واالستشارات المجانية المتاحة يجب ان 

يستفيد منها الجميع عبر السؤال عنها، كما 
يوجد على الموقع اإللكتروني معلومات 

ونصائح وارشادات تفيد رواد األعمال وتجاوب 
على الكثير من أسئلتهم وبحكم موقعها 

االستراتيجي في المنطقة والبيئة الداعمة 
المتوفرة تعد البحرين منصة لكل رائد أعمال 
لديه فكرة ريادية مميزة يرغب بإطالقها ومن 

ثم تصديرها للخارج.
وتؤكد بكيزة: البد من االنخراط أكثر في 
هذا القطاع وأن نرى األهل أكثر انفتاحًا 

ودعمًا ألوالدهم لالهتمام بالريادة ودراسة 
التكنولوجيا، كذلك القائمين عل التدريس البد 
من أن يهتموا بجعل الطالب شغوفين بهذا 
المجال ويتركوا لهم الفرصة لإلبداع واالبتكار 

فيه، فجميعنا جزء من قطاع ريادة األعمال شئنا 
أم أبينا وكلنا نتأثر ببعضنا البعض لهذا البد أن 

تتضافر الجهود سويًا لتحقيق النجاح والنقلة 
النوعية التي تنشدها البحرين”.

المبادرة أن يتم وضع استراتيجية للمملكة 
وللبيئة الداعمة للمشاريع وتوفير الجهات 

التي يستطيع كل رائد أعمال اللجوء إليها حال 
حاجته للمساعدة بكل سهولة.

وجزء أساسي في مبادرة ستارت آب بحرين 
تقديم التدريب على البرامج التكنولوجية 

ويوجد فريق ريادي من الجامعات والمدارس 
يهتم بمتابعة التكنولوجيات الحديثة واحتياجات 

الوظائف في مجال التكنولوجيا.

وتستطرد بكيزة: تستفيد المملكة كثيرًا من 
خبرات الشركات الناشئة التي تستقطبها 

بتبادل المعلومات واألفكار وتواجد أكثر من 
رؤية مما يؤدي للتطوير وتسريع النمو وتذليل 

كل العقبات التي تواجه الستارت آب، ومن 
أهم ما يتم التركيز عليه في مجلس التنمية 

االقتصادية برنامج سجالت على منصة وزارة 
التجارة والسياحة لتسهيل إجراءات تسجيل 

الشركات. 
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إن إنفاذ األخالق من خالل اإلصرار 
على االلتزام بالقواعد الصارمة غالًبا 
ما يخلق الغموض بداًل من تقليله. 

وذلك ألن األخالقيات الصارمة 
المستندة إلى القواعد التي توجب 
االلتزام ببيئة ثابتة بداًل من كونها 

ديناميكية، ليست مناسبة تماًما لكل 
األمور غير المتوقعة.

فيما يلي بعض النصائح حول تلبية هذه 
المتطلبات:

توفير موارد للموظفين
إن الحفاظ على الضغوطات التي يتعرض لها 

الموظف بقدٍر قليل مع الحفاظ على المعايير 
األخالقية عالية هو أهم شيء للتأكد من 
االلتزام بالمعايير األخالقية. وهذا يعني أن 

الموظفين الذين يلتزمون بالمعايير األخالقية 
لن يعانوا من األداء وينتهي بهم المطاف 
باالستياء من زمالء العمل أو اإلدارة. في 
بعض الحاالت، يكون تقييد الوصول إلى 

الموارد مفيًدا بنفس القدر. 

محاربة الغموض
إن إنفاذ األخالق من خالل اإلصرار على 
االلتزام بالقواعد الصارمة غالًبا ما يخلق 

الغموض بداًل من تقليله. وذلك ألن 
األخالقيات الصارمة المستندة إلى القواعد 

التي توجب االلتزام ببيئة ثابتة بداًل من كونها 
ديناميكية، ليست مناسبة تماًما لكل األمور 

غير المتوقعة.
ولهذا السبب، فإن مدونة األخالقيات التي 

يسهل الوصول إليها والتي تنص بوضوح على 
القيم األساسية للشركة هي أمر في غاية 

األهمية. كما ُينصح بشدة بإنشاء خط ساخن 
أو قسم لالتصال بالموظفين عند حدوث 

أي معضلة أخالقية. يجب إخطار الموظفين 
بكيفية االتصال بهم بسهولة، ويجب أن 
تكون أوقات االنتظار منخفضة للغاية. 

بهذه الطريقة، لن يوجد غموض حول كيفية 
المضي قدًما عندما ينشأ أي موقف جديد.

تقديم قدوة حسنة
يجب أن تكون اإلدارة قدوة حسنة 

للموظفين، وليس فقط لنموذج السلوك، 
حتى يعرف الموظفون السلوك األخالقي 

المتبع في الشركة، ولكن أيًضا ألن 
الموظفين الذين يشعرون بأن سلوكهم 
الخاص أكثر أخالقية من سلوك اإلدارة 
سيشعرون بالنبذ والتقويض اجتماعًيا، 

واالستياء وانخفاض الروح المعنوية.
وفيما يلي عدة طرق للتأكد من أن نماذج 

إدارة األخالقيات مناسبة:
> تضمن ممارسات التوظيف عدم اختيار 

المدراء بشكل كلي بناًء على األداء، ولكن 
أيًضا بناًء على تاريخهم األخالقي. يجب 

أخذ التقييمات والمالحظات الواردة من 
الموظفين السابقين وزمالء العمل حول 

األخالقيات بعين االعتبار عند توظيف طاقم 
اإلدارة، ويجب التعامل مع أي أخطاء أخالقية 

بشكل شامل.
> كونك قدوة يتجاوز سلوك اإلدارة ليشمل 

سلوك الشركة ككل، بما في ذلك كيفية 
معاملتها لعمالئها ومدى تلبية منتجاتها 

لتوقعات العمالء. الموظفون الذين 
يشعرون بأن الشركة تعمل على تغيير حجم 
العمالء سيشعرون بأن اإلدارة غير أخالقية 

في التعامل الداخلي والخارجّي، حتى لو كان 
سلوكهم يتماشى مع قواعد األخالق أو نص 

القانون.

الكفاءة واألخالق
كثيرًا ما تكون الكفاءة واألخالقيات من 

األمور المتعارضة مع بعضها البعض، وعندما 
يتم تشجيع كال النقطتين، فإن هذا يؤدي 

حتًما إلى نشوب صراعات. باختصار، ال توجد 
طريقة في نهاية المطاف لتجنب المقايضة 

بين الكفاءة واألخالقيات على المدى القصير.
ال ينبغي أبدا وضع عبء اتخاذ القرارات 

المحيطة بهذه التعامالت على الموظف 
منخفض المستوى. ينبغي أن تعالج اإلدارة 

العقبات التي تعترض الكفاءة وتتواصل 
بشكل واضح مع الموظفين، وال ينبغي 

مكافأة الموظفين بسبب إنجازاتهم التي 
تضحي باألخالقيات لتحقيق اإلنتاجية.

وفي حين أن الصعوبات هي نتيجة حتمية 

للموارد المحدودة، فإن الصعوبات التي تخلق 
معضالت أخالقية يجب أن يكون لها األولوية 

حتى ال يوضع العبء على الموظفين، حيث 
يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة االستياء.

تدريب اإلدارة
في الوقت الذي يتم فيه تدريب اإلدارة 

وتوجيهها بشكل متكرر على أخالقيات وقيم 
الشركة، فإن القادة غالبًا ما يتم تدريبهم على 

كيفية تطبيق هذه األخالقيات، دون خلق 
ضغوط أو حوافز متضاربة.

يجب أن يتناول التدريب قضايا مثل:
> كيفية تشجيع السلوك األخالقي دون 

التمييز بين الموظفين وتصنيف هذا الموظف 
أخالقي أو غير أخالقي

> كيفية تحفيز اإلنتاجية دون المساس 
باألخالقيات

> كيفية تحديد شعور الموظفين بالنبذ أو 
التقويض االجتماعي جراء االمتثال باألخالق
> كيفية تحديد متى يتخلى الموظفون عن 

األخالقيات لتحقيق مكاسب إنتاجية، ومعالجة 
ذلك بطريقة تعترف بالقضايا النظامية التي 
تسببت في المشكلة، بداًل من وضع العبء 

على الموظفين
> التأكيد على مكافأة المديرين الذين يحددون 

المشكالت األخالقية وتصحيحها بسبب 
قيامهم بذلك، وأال يتم عقابهم على إبالغهم 

عن اآلخرين.

القيادة األخالقية هي سمة إيجابية ال 
يمكن إنكارها، يجب على الشركات االلتزام 
بها إذا كانت تأمل في النجاح على المدى 

الطويل، ولكن عندما يتم تطبيق ذلك بشكل 
غير صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك أيًضا إلى 

الضغط واالستياء في مكان العمل. ال تضع 
القيادة األخالقية الحقيقية والفعالة عبء 

المعضالت األخالقية على الموظف. 
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قد يتسببون أيضًا في نتائج سيئة
القادة الجيدون

E2M Solutions Inc بقلم مانيش دودارجيا, ُمساهم مؤسس ورئيس شركة

القيادة األخالقية أمر حاسم لنجاح األعمال 
التجارية. في نهاية المطاف فإن القيادة 

غير األخالقية قد تضر بنجاح األعمال 
التجارية سواء في طريقها لتحقيق أهدافها 

الشخصية على المدى الطويل، أو بالنتائج 
قصيرة المدى. لكن هناك دراسة حديثة 
من جامعة بايلور توضح، أنه عندما ال يتم 

التعامل مع القيادة األخالقية بشكل صحيح، 
فإن ذلك قد ُيسفر عن نتائج عكسية وأن 

يكون له عواقب سلبية بشكل مفاجئ 
أيًضا، مما يدل على أن وجود سياسات 

أخالقية جيدة ليس كافًيا إذا لم يتم مراعاة 
نفسية العامل بشكل صحيح. 

دور القيادة األخالقية
تكشف الدراسة أنه إذا تم إجراء القيادة 
األخالقية بطريقة تكافئ الموظفين أو 

تخبرهم بطريقة أخالقية بأنهم أكثر أخالقية 
من زمالئهم في العمل، فإن النتيجة النهائية 

يمكن أن تكون أن يشعر الموظف بالنبذ 
والتقويض االجتماعي.

وسيكونون أكثر عرضة للتفكير في ترك 
وظائفهم أو االنخراط في سلوكيات 

منحرفة في مكان العمل – بفعل أشياء 
مثل الوصول المتأخر إلى العمل، أو 

االستغراق في أحالم اليقظة، أو عدم اتباع 
التعليمات أو الفشل في اإلنتاج بقدر ما 

يستطيعون. 

القيادة التي تتسم باألخالقية 
السيئة

تخبرنا نتائج الدراسة عن شكل “العاصفة 
الُكبرى” التي تنجم عن القيادة األخالقية 

السيئة:

> تقوم اإلدارة بفرض القيادة األخالقية من 
خالل وضع قواعد غير مرنة.

> ُيعتبر االنحراف عن هذه القواعد غير 
المرنة، حتى عندما تكون أخالقية، من األمور 

غير األخالقية.
> إذا كان هذا االنحراف يؤدي أيًضا إلى زيادة 
في األداء، فإن هذا يجعل األمر كذلك جديًرا 

بالتفكير به.
> يتم إعطاء الموظفين المقاييس التي 

تتتبع تمسكهم باألخالق باإلضافة إلى تتُبع 
األداء وتشجيعهم على المنافسة على كال 

الصعيدين.
والنتيجة النهائية لهذا اإلعداد هي سيناريو 

تخبر اإلدارة من خالله العديد من الموظفين 
بأنهم منخفضو األداء ألنهم أكثر أخالقية 
من زمالئهم في العمل، مما يتسبب في 
أن يكون بعض العاملين دون حقوق، وال 

يشعرون بدعم من اإلدارة أو زمالئهم في 
العمل وال يوجد سبب يذكر اللتزامهم 

بالمتطلبات األخالقية.

القيادة التي تتسم باألخالقية 
الجيدة

تقدم الدراسة التوصيات التالية للقيادة 
األخالقية:

•يحتاج أرباب العمل إلى تزويد الموظفين 
بالموارد التي يحتاجون إليها للوفاء بالمعايير 

األخالقية حتى يشعر العمال أنهم لديهم 
الدعم الالزم لتلبية تلك المعايير ويمكنهم 

القيام بذلك دون اإلضرار بأدائهم الوظيفي.
• التخلص من الغموض ُيعتبر من المعضالت 

األخالقية، وخاصة تلك التي تدعم األداء 
مقابل االلتزام بالمعايير األخالقية.

• يجب أن تقدم اإلدارة قدوة للسلوك 
األخالقي بحيث ال يشعر الموظفون أن 

الضغوط غير عادلة أو أنهم أكثر أخالقية من 
اإلدارة.

• التواصل الفعال حول كيفية تلبية معايير 
األداء بكفاءة مع االلتزام بالمعايير األخالقية 

أيًضا.
• تمكين القيادة من الوفاء بالمعايير 

األخالقية دون وضع الكثير من العبء على 
الموظفين.
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قامت نخيل بتطويع الذكاء االصطناعي الذي 
ساعدها للتنبؤ بوجود سوسة النخيل الحمراء في 

أشجار النخيل في مرحلة مبكرة، وذلك بإرسال 
تنبيهات للمزارع عبر تطبيق مخصص على الهاتف، 

حيث ترشد هذه التنبيهات المزارع باألماكن 
المحددة واالحداثيات الجغرافية للنخالت المصابة 

في المزرعة.

شئون ريادية تخطيط | قيادة | ريادة | مهارات | إدارة | نصائح

كرمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي شركة” بالتفورم” عن إبتكار 
“نخيل” للكشف المبكر عن سوسة النخيل

يل
نخ

ت 
مار

س
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ور 
ص

ال

بيانات النخيل بعد استقبالها عبر 
مجسات مطورة خصيصًا جاءت 
بعد أبحاث متطورة ودراسات 

بالتعاون مع متخصصين من 
جامعات بحثية زراعية وعدد 

من الخبراء في عدة مجاالت، 
باإلضافة إلى إجراء اختبارات في 

مزارع النخيل. 
ومن ثم قمنا بتطويع الذكاء 

االصطناعي الذي ساعدنا 
للتنبؤ بوجود سوسه النخيل 

الحمراء في أشجار النخيل في 
مرحلة مبكرة، ويتبع ذلك إرسال 

تنبيهات للمزارع عبر تطبيق 
مخصص على الهاتف، حيث 

ترشد هذه التنبيهات المزارع 
باألماكن المحددة واالحداثيات 

الجغرافية للنخالت المصابة 

في المزرعة، وكذلك تزوده 
بتاريخ أول ظهور لإلصابة في 

كل نخلة. بهذه الطريقة يكون 
المزارع على اطالع كامل 

وبشكل اوتوماتيكي ودائم 
بأنشطة وأماكن إصابات النخيل 

فور حدوثها.
تستهدف سمارت نخيل جمع 

المعلومات لبناء قاعدة بيانات 
جغرافية لنشاط سوسه النخيل 

الحمراء عبر منطقة جغرافية 
واسعة في المنطقة العربية 

بأكملها، وذلك بهدف مساعدة 
الوزارات والجهات والهيئات 
المعنية بالحكومات للتحكم 
بشكل نموذجي وفعال في 

مكافحة سوسه النخيل الحمراء، 
وبذلك تستطيع اللجان المختصة 

تحسين مكافحة هذه اآلفة من 
خالل التركيز على النخالت والبؤر 

المصابة فعليا دون غيرها، 
وبذلك يتم توفير الجهد والمال 
وضمان طريقة فعالة لمواجهة 

هذه الحشرة الفتاكة.

نسأل خليل كيف قمت 
بتسويق فكرتك وكيف كان 

صداها لدى المزارعين؟
نقوم بشكل أساسي بتسويق 

الفكرة من خالل التعاون 
مع شركائنا من الشركات 

العاملة في مجال زراعة النخيل 
والمتواجدة بالسوق من خالل 

خدماتها الزراعية المختلفة، القى 
نظام نخيل ترحيب من مزارعي 
ومستثمري النخيل كونة يمثل 

حال تقنيًا جديًا ومختلفًا عن 
الحلول التقليدية

كم يبلغ عدد عمالئكم اآلن؟ 
وهل يوجد خطط مستقبلية 

لتعميم الفكرة عربيًا وعالميًا 
والتواجد في أسواق جديدة؟

نمتلك اليوم عمالء من كبار 

المزارعين والشركات العاملة 
بمجال النخيل في السعودية 

والمغرب ومصر وأسبانيا 
وماليزيا، نسعى  من خالل 

الجولة التأسيسة لضخ تمويل 
يسمح لنا باالنتشار في نطاق 
أوسع والوصول لعمالء جدد 

في السوق العربية واآلسيوية.
نفخر كوننا أول شركة بحرينية 
تصدر تقنيات إنترنت األشياء 
للمنطقة والعالم تحت شعار 
تكنولوجيا طورت في البحرين.

هل من الممكن أن يستخدم 
تطبيق نخيل لحماية أشجار 
ومزروعات أخرى مستقباًل.
تقنية الكشف عن سوسة 

النخيل المتبعة في نظام نخيل، 
هي تقنية للكشف عن الحشرات 
الحفارة التي تقوم بالحفر والنخر 
داخل األشجار واألجسام الصلبة 

وبالتالي يمكن تطبيق نفس 
نظام العمل على حشرات أخرى 

داخل أشجار أخرى كالزيتون 
والمانجو باإلضافة بالتأكيد 

الشجار نخيل الزيت وجوز الهند. 
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عنوان

تسخر الذكاء االصطناعي لحماية شجرة النخيل 
بقلم أسماء األمين
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سمارت نخيل
 أول شركة بحرينية 

تصدر تقنيات إنترنت 
األشياء للمنطقة 

والعالم تحت شعار 
تكنولوجيا طّورت في 

البحرين.

أعلنت منظمة األغذية والزراعة أن أكثر من 60 دولة 
في جميع أنحاء العالم تواجه خطر حشرة سوسة 

النخيل  الحمراء التي تهاجم أكثر من 40 نوعًاع مختلفًا 
من أشجار النخيل وغالبيته من النخيل  المثمر، ذي 

قيمة االقتصادية العالية، مثل  نخيل  الزيت وجوز الهند 
ونخيل التمر.

محمد خليل, مؤسس سمارت نخيل

سمارت نخيل

محمد خليل مهندس اتصاالت 
متخصص في مجال شبكات 

اتصال الهاتف المتحرك 
وانترنت األشياء، ويهتم 

بدراسة علوم الحاسب والذكاء 
االصطناعي في معهد جورجيا 

تك. قام بإطالق شركة 
سمارت نخيل التي طّورت 

وأكتشفت حلواًل فعالة 
لمكافحة سوسة النخيل. 

يقول خليل: »في شركة سمارت 
نخيل قمنا ببناء حلول إنترنت 
األشياء للكشف المبكر عن 

سوسة النخيل الحمراء في مزارع 
النخيل، حتى يتمكن المزارعين من 

اتخاذ إجراءات الحماية والعالج 
مبكرًا وإنقاذ أشجار النخيل 

من سوسة النخيل الحمراء، وهي 
حشرة تهاجم جذع شجرة النخيل 

بوضع 300 بويضة في ساق 

النخلة، هذه البويضات تتحول 
إلى يرقات، تلك اليرقات تتغذى 

على األلياف الداخلية للشجرة، 
وتؤدي في النهاية إلى التدمير 
الكامل للشجرة، دون وجود أي 

عالمات ظاهرة مثيرة للقلق عن 
صحة النخلة.

يعتمد المزارعون حالًيا على 
تقنيات قديمة مثل الفحص 

البصري، والمصائد الفيرومونية، 
المصائد الضوئية. إلخ. تلك 
األساليب التقليدية ليست 

فعالة..«
قام خليل بتأسيس الشركة في 

اإلمارات في العام ٢٠١٧ من 
خالل جهد مشترك بينه وبين 
شريكه المؤسس/ مهندس 

خالد متولي خبير اإللكترونيات، 

ويضيف: »انتقلنا بعدها للعمل 
في البحرين عام ٢٠١8 فالبحرين 

بيئة مناسبة الحتضان الشركات 
الناشئة التي تشهد اهتمامًا 
ودعمًا كبيرين من الحكومة.«

 ولكن من قدم التمويل الالزم 
لسمارت نخيل وكيف يتم تدبير 

المال الالزم مستقباًل؟
يوضح خليل قائاًل فزنا في العام 

٢٠١٧ بجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، 

وبالتالي كان الدعم المادي 
الكبير الذي تلقيناه من جائزة 
خليفة محرك أساسي لتمويل 
تكاليف التطوير واألبحاث. تال 

ذلك تمويل مسرع األعمال 
البحريني برينك بتلكو كأول 

مستثمر في شركة نخيل، حاليًا 
تحقق شركتنا دخاًل يغطي جزء 

كبير من مصروفاتها الحالية 
واآلن هناك محادثات مع عدة 

أطراف لضخ تمويل مرحلة الجولة 
التأسيسية لدعم خطط التوسع.

 
كيف يعمل جهاز وتطبيق 

سمارت نخيل وما مدى 
فعاليته؟

نخيل »Nakheel« هو حل 
متقدم للكشف المبكر عن 

وجود سوسه النخيل الحمراء في 
شجرة النخيل. قمنا من جهتنا 

بتسخير تكنولوجيا إنترنت األشياء 
قليلة استهالك الطاقة لنقل 
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سيركز اليوم الثاني 
للمنتدى على مراقبة 
الحركة الجوية 
وسيغطي مواضيع 
تتعلق بإدارة الحركة 
الجوية، والنظم 
المدارة عن بعد، 
إضافة إلى الطائرات 
دون طيار وغيرها من 
التقنيات الناشئة

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

من المتوقع وفقًا لتقرير 
صادر عن شركة تكنافيو 

أن تصل قيمة سوق 
المطارات الذكية في منطقة 

الشرق األوسط إلى 850 
مليون دوالر أمريكي بحلول 

العام 2020.

مطار دبي الدولي

<<<

سوقًا ناشئة للمطارات الذكية، وهي 
تستمد زخمها بشكل رئيسي من طفرة 

في االستثمارات تقوم بها حكومة 
دولة اإلمارات بهدف توسيع القدرة 
االستيعابية لمطاراتها وبناء عمليات 

تتسم بالكفاءة.
ومن المتوقع على المقلب األخر أن 

تصل قيمة المطارات الذكية إلى 25.9 
مليار دوالر أمريكي بحلول العام 2025، 
حيث يمكن أن يعزى هذا النمو لالختراق 

المتزايد من قبل العمليات المؤتمتة 
والمتصلة للمطارات، مثل تسجيل 
الوصول الذاتي، والتسليم الذكي 

للحقائب، والتتبع الذكي لألمتعة، حيث 
يتم تنفيذ التقنيات واألجهزة الناشئة، 
مثل النظم الذكية لمراقبة الوصول، 

وقارئات بصمات األصابع، وتقنية 
البطاقات الذكية، بشكل متزايد من 
قبل المطارات لتعزيز التجربة الكلية 

للمسافرين.

وسيركز اليوم األول للمنتدى على 
المطارات الذكية ومناقشة مواضيع 

تتضمن: المطارات الذكية واالستدامة، 
البلوك تشاين، تنفيذ السيكس سيغما، 

ونماذج ملكية المطارات المستقبلية 
والتقنيات الذكية التي تحول النقل إلى 

الممرات األمنة متعددة الوسائط.

أسواق
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تمتلك شركة هانيويل  
تقنية رائدة في 

الصناعة، حيث تعمل 
هذه التقنية على 

مساعدة مطار دبي 
الدولي على إدارة 

حركة الطيران المتزايدة 
بشكل أفضل.

سوق يصل 25.9 مليار دوالر بحلول 2025
المطارات الذكية

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعاتأسواق

يستضيف معرض 
المطارات الذي سيقام في 

مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض والذي يمتد لثالثة 
أيام في الفترة من 29 أبريل 

ولغاية 1 مايو، وللمرة األولى 
على اإلطالق، مؤتمرًا للمطارات 
الذكية، حيث يمثل هذا المؤتمر 

مكونًا رئيسيًا من مكونات منتدى 
قادة المطارات العالمية المتزامن 

في تنظيمه مع المعرض.
ويجمع هذا المؤتمر الذي يتم 

تنظيمه في اليوم األول للمنتدى 
الفريد، بين أكثر االبتكارات تأثيرًا 

ونفوذًا على تصميم ومالمح 
المطارات العصرية وعملياتها 

اليومية، كما سيقوم العارضون 
بعرض تقنياتهم المتقدمة التي 

سيكون من شأنها تشكيل التجربة 
المستقبلية للمطارات.

وسوف تنعقد الدورة التاسعة 
عشرة لمعرض المطارات على 

مساحة عرض تبلغ 15,000 متر 
مربع، وذلك في ثالث من قاعات 

)زعبيل( في مركز دبي الدولي 
للمؤتمرات والمعارض. وسوف 

تشارك أكثر من 350 شركة 
عالمية رائدة في مجال الطيران 

في أعمال هذا المعرض السنوي 
األضخم من نوعه على صعيد 

صناعة المطارات، والذي سيحضره 
أكثر من 7,500 شخص.

وتلعب التكنولوجيا واالبتكار 
في يومنا هذا دورًا متعاظمًا 

على صعيد مطارات العالم، بدءًا 
من رصيف المطارات وانتهاء 

ببوابات المغادرة فيها، حيث 
تمثل التقنيات والعمليات الذكية 
االستثمار األكثر أهمية للمطارات 
العالمية في العقد القادم، وهي 

تأتي مدعومة بالتحول الرقمي 
لهذا الصناعة، والذي أتاح التبادل 

السلس لبيانات المسافرين، عالوة 
على التكامل بين الشركاء في 

النظام البيئي للطيران.
وقد أظهر مؤشر هانيويل للمباني 

الذكية في الشرق األوسط، 
والذي ُيعد أول مؤشر عالمي 
م إلجراء تقييم  من نوعه ُصمِّ

شامل ألي مبنى، أن المطارات 
تتصدر المشهد بالنسبة للمباني 

الذكية في المنطقة مقارنة 
بالصناعات األخرى التي شملتها 
الدراسة، بما في ذلك الفنادق 

والمستشفيات، والمباني 
المكتبية والسكنية، ومرافق 

التعليم والبيع بالتجزئة(.
وسجلت المطارات أعلى النتائج 
في كافة المراحل، حيث احتلت 

الصدارة في جميع المجاالت التي 
يعتبر أنها تجعل من بناء ما بناًء 

ذكيًا وصديقًا للبيئة، وأمنًا ومنتجًا، 
وذلك برصيد 80 من أصل 100 

نقطة ممكنة.
وتمتلك شركة هانيويل تقنية 

رائدة في الصناعة، حيث تعمل 
هذه التقنية على مساعدة مطار 

دبي الدولي على إدارة حركة 
الطيران المتزايدة بشكل أفضل، 
وعلى تمكينه من إطالق العنان 

لكامل طاقته االستيعابية من 
خالل االستفادة من التقنيات 

الذكية التي تعمل على تحسين 
السالمة وزيادة الكفاءة 

التشغيلية وتقليل األثر البيئي 
وتحسين فعالية األداء لجهة 

التكلفة.
ومن المتوقع وفقًا لتقرير صادر 

عن شركة تكنافيو أن تصل قيمة 
سوق المطارات الذكية في 

منطقة الشرق األوسط إلى 850 
مليون دوالر أمريكي بحلول العام 
2020، حيث ستقود دول الخليج 

النمو في المنطقة مدعومة 
باقتدار بأسواق مصر، والعراق، 

واألردن، وقبرص، ولبنان، 
وتركيا، وتعتبر منطقة الشرق 

األوسط وفقًا لشركة تكنافيو 
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N-Genius, the payment  
platform inspired by you.

We’re inspired by business owners who make it happen every 
day across the UAE. That’s why we created N-Genius, our 
intuitive payment technology platform that opens a world of 
innovation for your business. 

Now you can accept payments on-the-go, create powerful 
business strategies, integrate payments in retail and hospitality 
environments, take your business online, or simply make your 
customers’ lives easier. N-Genius. We make it happen.

To make N-Genius happen for your business,  
visit www.network.ae or call 8004448.



راتب أعلى بنسبة %55 من نظرائه
هنادي خليفة، المحاسب اإلداري المعتمد 

مديرة العمليات 
في معهد 
المحاسبين 
)IMA( اإلداريين
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سوف تشارك أكثر من 
350 شركة عالمية رائدة 

في مجال الطيران في 
أعمال هذا المعرض 

السنوي األضخم من 
نوعه على صعيد صناعة 

المطارات، والذي سيحضره 
أكثر من 7,500 شخص.

أشار تقرير مسح الرواتب العالمي 
الصادر عن »معهد المحاسبين اإلداريين« 

)IMA( لهذا العام، إلى أن الخبراء الماليين 
الذين يحملون شهادة المحاسب اإلداري 
المعتمد )CMA( يحصلون على متوسط 

رواتب أعلى بنسبة %57 ومتوسط 
إجمالي تعويضات أعلى بواقع 55% 

بالمقارنة مع نظرائهم من غير الحاصلين 
على الشهادة.

وقالت هنادي خليفة، مديرة العمليات 
في معهد المحاسبين اإلداريين لمنطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا والهند: »يتمحور 
تركيز برنامج المحاسب اإلداري على تعزيز 

المهارات المتعلقة بالتخطيط والتحليل 
ودعم القرار بما يتماشى مع طبيعة 

المهام المنوطة إلى المتخصصين في 
مجال المحاسبة وإدارة الشؤون المالية، 

سواء في الوقت الراهن والمستقبل 
القريب«. وأضافت خليفة: »نفخر بأن نرى 

حاملي شهادة المحاسب اإلداري يحصدون 
فوائدها باستمرار، خاصة عندما ينعكس 

ذلك على ارتقائهم وظيفيًا ليتولوا مناصب 
ومهام استشارية رفيعة المستوى إلدارة 

األعمال في مؤسساتهم«.
واستنادًا إلى آراء 5,200 شخص من 

أعضاء معهد المحاسبين اإلداريين 
المشاركين في الدراسة االستقصائية، 

فقد تبين بأن شهادة المحاسب اإلداري 

المعتمد تعمل على تمكين خبراء التمويل 
والمحاسبة مع دخول التقنيات الرقمية إلى 
القطاع. كما أفاد أن %72 من المشاركين 
في الدراسة بأن شهادة المحاسب اإلداري 
المعتمد تعزز من مستوى أمنهم الوظيفي 

في ظل العصر الرقمي، بينما أشار 78% 
منهم إلى أن الشهادة تعزز من قدرتهم 

على االنتقال بسالسة ضمن مختلف 
مجاالت العمل. إضافًة إلى ذلك، أوضح 

التقرير بأن %76 من األشخاص الذين 
شملهم االستطالع توفر لهم الشهادة 

فرصًا وظيفية إضافية. 

فجوة األجور بين الجنسين
طرأ تحسن ملحوظ على الصعيد العالمي 

فيما يخص مسألة تفاوت األجور بين الرجال 
والنساء. فوفقًا لما أفاد به المشاركون 

في مسح العالم الماضي، تقلصت فجوة 
األجور في كٍل من متوسط الرواتب 

وإجمالي التعويضات حتى أنها أصبحت 
شبه معدومة تقريبًا. وأظهر المسح ارتفاع 

متوسط الرواتب وإجمالي التعويضات 
لدى السيدات هذا العام مقارنًة بالعام 
الماضي، حيث كانت السيدات تتقاضى 

رواتبًا وتعويضات أقل بنسبة %10 مقارنًة 
بما يحصل عليه نظرائهن من الرجال. 

وتقلصت الفجوة بشكل ملحوظ خاصًة بين 
المشاركين مّمن هم في العشرينات من 

عمرهم، ليتجاوز متوسط رواتب السيدات 
نظرائهن الرجال بنسبة 25%. 

واتسم تقرير هذا العام بصغر سن 
المشاركين في جميع المناطق، حيث بلغ 
متوسط العمر اإلجمالي للمشاركين 37 

عامًا. كما ذكر المسح أيضًا أن المشاركين 
من منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، 

والتي تضم مصر والسعودية واإلمارات 
العربية المتحدة واألردن والكويت والبحرين 

ولبنان وغيرها، هم إجمااًل األصغر سنًا، 
وعلى الرغم من ذلك، امتازت هذه 
المنطقة بأعلى النسب المئوية من 

حيث عدد األشخاص المستطلعة آراؤهم 
ممن يشغلون مناصبًا إدارية تتراوح بين 
المتوسطة والعليا )بنسبة %39(، مما 

يشير إلى أن الترقيات الوظيفية في سن 
مبكرة شائعة جدًا في هذه المنطقة.

واليوم الثاني على مراقبة الحركة 
الجوية وسيغطي مواضيع تتعلق 

بإدارة الحركة الجوية، والنظم 
المدارة عن بعد، إضافة إلى 
الطائرات دون طيار وغيرها 
من التقنيات الناشئة، فيما 

سيتطرق اليوم الثالث لمناقشة 

أمن المطارات عبر استضافة 
جلسات نقاش مثيرة، منها جلسة 

حول الكيفية التي يشكل بها 
الذكاء اإلصطناعي والتكنولوجيا 
الموجهة نحو البيانات مستقبل 

أمن المطارات، كذلك جلسة 
نقاش حول الخصخصة المفضية 

إلى المطارات الذكية وكيفية 
االستخدام األعلى للذكاء 

اإلصطناعي والبلوك تشين في 
قطاع الطيران، وأخيرًا، سيشكل 
»تجارة التجزئة في المطارات – 

نظم اإليرادات الحرجة« موضوع 
جلسة نقاش. 
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من المتوقع أن يصل حجم المعروض إلى 637000 وحدة 
بنهاية 2020، ومع الزيادة في العرض تتزايد احتماالت تفكير 

الوافدين الجدد والحاصلين على تأشيرات اإلقامة الطويلة األجل 
في دبي، للنظر جدًيا في شراء منزل.

شئون ريادية تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح

ننصح المستثمرين بدراسة 
تاريخ العقار والمنطقة 

وعليهم أن يقارنوا بين سعر 
القدم المربع في الماضي 

وفي الوقت الراهن، 
ودراسة تقلبات األسعار 

لتحديد نسب النمو أو 
االنخفاض المتوقعة.

<<<

هناك نوعان من المشترين 
في سوق العقارات أحدهما 
يبحث عن عقار يتخذه سكنًا 

واآلخر مهتم بشراء العقارات 
لتحقيق القيمة من خالل تعزيز 

محفظة األصول الخاصة به. 
وتعتبر دبي مالًذا لخيارات كال 

الطرفين، ولكن غالًبا ما يتم 
تضليل المستثمرين الجدد بسيل 

من الوعود الطنانة ما لم 
يسترشد هؤالء بوكيل عقاري 

موثوق وخبير.
وال يزال شراء منزل في دبي 

خيار أفضل من استئجاره؛ ومع 
ذلك، يمكن أن يكون القرار  

صعبًا. ووفًقا لتقرير المراجعة 
الدوري لعام 2018 الذي تعده 

شركة »جون لينغ السال« 
في اإلمارات، من المتوقع 

أن يصل حجم المعروض إلى 
637000 وحدة بحلول نهاية 

عام 2020. وهذه الزيادة في 
العرض المقترنة بـتغيير الموقف 

الناتج عن خطط الدفع الجذابة 
التي يعرضها المطورون، ومنح 

تأشيرات اإلقامة الطويلة األجل، 
تتزايد احتماالت تفكير الوافدين 
الجدد والحاصلين على تأشيرات 

اإلقامة الطويلة األجل في دبي، 
للنظر جدًيا في شراء منزل.

فإذا كنت من مشتري المنازل 
ألول مرة، فتعرف على الحي 

أو المجمع السكني الذي ترغب 
في اإلقامة فيه وتأكد من أنه 

قريب من العمل / المدرسة. 

يجب أن يكون التنقل مريًحا عند 
االستثمار في المنزل وليس 

مصدرًا لإلزعاج.  فالوقت 
يتقلص جدًا عندما يكون لديك 
منزل باسمك في نهاية ثماني 

سنوات أو تسع سنوات من 
األقساط، فأنت تريد أن تستقر 

بسعادة وال ترغب في أن يأكلك 
الندم.

ال شك أن البحث عملية حتمية، 
لذا ننصحك بالتحقق من 

الوسطاء المعتمدين لمعرفة 
مؤشرات األسعار ومعدالت 
االستثمار اإلجمالية. استفسر 

عن الخيارات واطلب المشورة 
المالية من خبير في معدالت 

الربحية. فأنت المشتري، والمنزل 
منزلك، لذلك ال يوجد ما يدعو 
للخجل من االستفسار عن كل 

شيء بحيث تكون على علم تام 
بجميع جوانب عملية الشراء. 

أخيًرا، ال تستغرق أكثر من ستة 
أشهر إلنهاء عملية الشراء نظًرا 
ألن العوامل الخارجية يمكن أن 
تؤثر على األسعار، وقد يضيع 

الخيار المفضل لديك جراء عملية 
االنتظار الطويل للبحث عن خيار 

أفضل سعرًيا.
إرشادات للمستثمرين الجدد

إذا كنت مستثمًرا تجارًيا يتطلع 
إلى شراء العقارات ألول مرة 

في دبي، فأنا أحثك   على 

التركيز على األرقام بعيدًا عن 
العواطف. حدد أهدافك بوضوح 

سواء كانت أرباح رأس المال 
)قيمة العقار( أو نسبة اإليرادات 

)عائد اإليجار(. غالًبا ما أقابل 
عمالء يريدون االستثمار في 
عقار قد يرغبون في االنتقال 

إليه بعد بضع سنوات. هذا ال 
يصلح أن يكون موضع تركيز 

عندما تستثمر تجاريا.
التفكير في شراء عقارات 

حققت عائدات إيجار مرتفعة 
تفكير مثالي.  فالعقار الذي 

يملك سجاًل حافاًل من عائدات 
اإليجار، يشكل خياًرا أكثر حكمة 

لالستثمار بالمقارنة مع العقارات 
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ما يخفيه المستثمرون  عن الجمهور
القطاع العقاري

بقلم شاهر موصللي, الرئيس التنفيذي لمجموعة آرثر ماكنزي العقارية

تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح شئون ريادية 
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هل تعلم أن متجًرا صغيًرا 
في المدينة العالمية 
يحقق عائد إيجار جيد 

مقارنة مع فيال ضخمة 
في تالل اإلمارات؟ تذكر 

أن نسبة اإليرادات تنخفض 
كلما كان حجم العقار أكبر.

التي دخلت السوق حديثًا خاصًة 
إذا كنت مستثمرًا ألول مرة في 

البلد. ومع ذلك، ال ُينصح أيًضا 
باالستثمار في العقارات التي تم 
بناؤها منذ فترة طويلة جًدا نظًرا 

ألن العقارات األحدث ستكون 
مصاريف صيانتها أقل.

يجب على المستثمرين الجدد، 
مثل مالكي المنازل ألول مرة، 

أن ال يقللوا من أهمية عمليات 
البحث الشامل. وننصحهم أن 

يدرسوا تاريخ العقار والمنطقة 
التي يفكرون في االستثمار 

فيها.  وعليهم أن يقارنوا بين 
سعر القدم المربع في الماضي 

وفي الوقت الراهن، ودراسة 
تقلبات األسعار لتحديد نسب 

النمو أو االنخفاض المتوقعة.  
قد تكون بعض التنبؤات 

المتعلقة بمعدالت اإليجار غير 
واقعية وبالتالي سيكون من 
الحكمة التحقق من ذلك عن 

طريق دائرة األراضي واألمالك 
في دبي »ريرا«.

إذا كان هدفك هو تحقيق 
األرباح من خالل تأجير العقار، 

فال بد من العمل على تقليص 
تلك األرقام إلى أدنى حد 

ممكن. لنفترض أنك تستثمر 
في عقارات الفئة الممتازة التي 

تبلغ تكلفة القدم المربع فيها 
ما بين 1500 و2000 درهم، 

فهل ستكون قادرًا على تحقيق 
نسبة %5 عائد على اإليجارات 

سنويًا كحد أدنى؟ إذا كان 
الجواب بالنفي فهذا يعني أنه 

استثمار سيء. 
قاوم الرغبة في إهدار األموال 

في المواقع المرموقة ذات 
المستوى األعلى وركز على 
العقارات التي من المحتمل 
أن تكسب فيها المزيد من 

العائدات حتى لو كانت في 
مناطق أقل بريًقا.

هل تعلم أن متجًرا صغيًرا في 
المدينة العالمية يحقق عائد 

إيجار جيد مقارنة مع فيال ضخمة 
في تالل اإلمارات؟ تذكر أن 

نسبة اإليرادات تنخفض كلما 
كان حجم العقار أكبر. وغالبا ما 

تنخفض معدالت اإليجارات في 
العقارات الفاخرة قبل غيرها 
عندما يتجه السوق هبوطًا. 

هذا ال يعني أننا ننصح بتجنب 
االستثمار في العقارات الفاخرة، 

بل إنما األمر مشابه لما يحدث 
في أسواق األسهم فكلما 

وزعت استثماراتك على عدد 
أكبر من األصول كان احتمال 

تعرضك للمخاطر أقل.
 وال تزال دولة اإلمارات وجهة 

استثمارات ممتازة بفضل األطر 
القانونية التي تحكم عمليات 
االستثمار. فقد أعلنت دائرة 
األراضي واألمالك في دبي 

أنها سوف تنشئ منصة رقمية 
ذكية تسمى منصة العمليات 

العقارية الذاتية »ريست«   بحلول 
عام 2020، تهدف إلى إلغاء 
الوثائق الورقية في عمليات 

تأجير وبيع العقارات، والمساعدة 
في خفض تكاليف االستثمار 

على المستثمرين.
 وفي الوقت الذي تؤدي 
الحكومة دورها في حماية 

المستثمرين، ننصحك بأن تختار 
مطورين مخضرمين من ذوي 

السمعة الحسنة أو وكيل 
عقارات مواطن عندما تدخل 

السوق. وعند التعامل مع وكيل 
عقاري، تذكر أن الفرق بين 

الوكيل الجيد والوكيل العريق 
هو أن هذا األخير يجري تحلياًل 

الحتياجاتك الخاصة قبل تقديم 
المشورة بشأن الخصائص التي 

يجب أن تفكر في االستثمار 
فيها، وال يكتفي بمجرد عرض 

العقارات المتاحة عليك. 
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تطور منظومة االستثمار 
واالبتكار في الشركات 

الناشئة
بّين التقرير أن منظومة االستثمار 

في اإلمارات وعلى الرغم من 
نجاحها في استقطاب مجموعات 

متنوعة من المستثمرين، إال 
أنها ما زالت تفتقر لالستثمار 

المستدام والصحيح في الشركات 
الناشئة، ذلك ألن االستثمار 

في الشركات الناشئة مازال أمرًا 
جديدَا نسبيًا، في حين يفضل 

المستثمرون االتجاه نحو فئات 
استثمارية أكثر جاذبية كالعقارات 

والبضائع.
واليزال هذا الوضع العام يواجه 
عددًا من التحديات، أبرزها قلة 

توفر بيانات موثوقة عن السوق 
وهو ما يزيد األمر تعقيدًا وتكلفة، 

في حين أن توسع القطاعات 
استلزم بالضرورة مزيدًا من 

التخصصات والتي بدورها تستلزم 
مزيدًا من الخبرة المتعمقة، 

باإلضافة إلى قلة الصناديق 
االستثمارية التي تستثمر بشكل 
عشوائي في الشركات الناشئة 
في المراحل المبكرة جدًا، وقلة 

العدد الُمختار منها سنويًا.
ودعا التقرير إلى إقامة تعاون 
وثيق بين الجامعات والهيئات 

الحكومية وصناديق االستثمار، 

علمًا بأن االتجاه لالستثمار نحو 
المجاالت المتخصصة والمتعمقة 

ما يزال قلياًل نظرًا لتطلبه 
المعرفة الفنية والدراية العميقة 

بالقطاع أو التكنولوجيا.
ولفت التقرير إلى أهمية مضاعفة 

عوامل نجاح منظومة األعمال 
من خالل االستثمار في حاضنات 
األعمال التي رغم عدم تقديمها 
للتمويل بشكل مباشر، إال انها 
توفر مساحات مكتبية بتكلفة 
قليلة أو تدريبًا وتوجيهًا ودعمًا 

في بناء شبكة عالقات. وأوضح 

التقرير أن دولة اإلمارات تضم 
عددًا من أبرز أماكن االبتكار 

وحاضنات األعمال ومساحات 
العمل المشترك، إال أن هذه 

األماكن تفتقر إلى السعة 
والمنظومة الكاملة الكافية 
الستيعاب عدد رواد األعمال 
المتزايد. كما يوفر عدد قليل 

للغاية من تلك األماكن مساحات 
مجانية أو تموياًل في المراحل 

المبكرة من عمر الشركة الناشئة. 
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة 

المخاطرة في الشركات الناشئة 

يشكل عائقًا أمام تقديم 
المصارف قروضًا لها، حيث ال 

تمتلك أغلب البنوك في الدولة 
المعرفة الفنية المتخصصة 

الالزمة إلجراء التقصي بشأن 
األعمال في المراحل المبكرة، 
ولذلك دعا التقرير ألن تلعب 
الجهات الحكومية دورًا رئيسيًا 

في تقليل المخاطر التي تتحملها 
البنوك في تمويل المشاريع 

الناشئة عبر إجراءات تجعل 
التمويل بالدين متاحًا للشركات 

الناشئة.

منظومة االستثمار في اإلمارات 
وعلى الرغم من نجاحها في استقطاب 
مجموعات متنوعة من المستثمرين، إال 
أنها ما زالت تفتقر لالستثمار المستدام 
والصحيح في الشركات الناشئة، كونه 

مازال أمرًا جديدَا نسبيًا.

أسواقاقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

)Dubai Chamber( غرفة تجارة وصناعة دبي

<<<

خالل فعالية دعم ريادة األعمال الخاصة بمركز دبي للشركات الناشئة
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سلط تقرير حديث لغرفة تجارة 
وصناعة دبي الضوء على تحديات التمويل 

للشركات الناشئة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، باعتباره أحد أهم التحديات 

التي تعيق مسيرة نمو الشركات الناشئة 
في الدولة، وذلك ضمن سلسلة التقارير 
المتخصصة التي تصدرها الغرفة بالتعاون 

مع »روالند بيرغر« لدعم وتعزيز ريادة 
األعمال في الدولة.

ولفت التقرير إلى أن دولة اإلمارات تسير 
بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة في مجال 

االبتكار على مستوى العالم، وتطوير 
منظومة االبتكار وريادة األعمال، حيث 

تلعب الشركات الناشئة والشركات الصغيرة 
والمتوسطة والمؤسسات الكبرى دورًا 
رئيسيًا في تحفيز استخدام التكنولوجيا 

الحديثة ودعم التنويع االقتصادي بوجٍه عام 
وتوفير فرص العمل.

أسباب تحديات تمويل المشاريع 
الناشئة

حدد التقرير عامالن أساسيان يساهمان 
ببروز تحديات تقلل حصول الشركات الناشئة 

على التمويل وهما التعامل مع منظومة 
التمويل المحلية غير الواضحة، وارتفاع نسبة 

التحديات والمعوقات التي تؤهل للحصول 
على التمويل عن طريق بيع الحصص في 

الشركات الناشئة، والتي تشمل كذلك قلة 
الرغبة في اإلقدام على المخاطرة من جانب 

المقرضين من جهة أخرى.
وتناول التقرير الذي حمل عنوان »مساعدة 

الشركات الناشئة في الحصول على 

التمويل«، العقبات التي تواجه رواد األعمال 
وأبرزها عدم معرفة الرواد لطريقة البحث 

في منظومة التمويل والتعامل معها 
محليًا، األمر الذي يعده البعض أمرًا شاقًا 

السيما الرواد الجدد، وذلك رغم وجود عدد 
من الجهات الداعمة، وحاضنات ومسرعات 

األعمال، وشبكة المستثمرين الداعمين 
وشركات رأس المال المخاطر، ومنصات 
التمويل الجماعي وغيرها، إلى جانب قلة 

المواقع اإللكترونية والمنتديات التي 
تحرص على تحديث معلوماتها بشكل دوري 

حول كيفية الحصول على التمويل، وقلة 
الرغبة في اإلقدام على المخاطرة من جهة 

الُمقرضين.
أما العقبة الثانية التي أشار إليها التقرير 

فتمثلت بالتحديات التي تواجه الرواد 
للحصول على التمويل حتى بعد معرفتهم 
للطريقة والمصدر، وذلك يعود لسببين، 

أولهما وجود معايير مقيدة للغاية لالستثمار 
في األسهم، نظرًا إلحجام المنظومة 

االستثمارية عن دعم الشركات التي لم تبدأ 
بتحقيق األرباح بعد حتى لو كانت تملك الحد 

األدنى من المقومات للبقاء وخلق سوق 
جديدة، باإلضافة إلى انجذاب المستثمرين 

في المنطقة لعدد محدود من نماذج العمل 
وأنواع التكنولوجيا والقطاعات، وانتظار 

المستثمرين ألحد كبار المستثمرين للمبادرة 
باالستثمار قبل اتخاذ قرارهم بالمضي في 

خططهم. أما السبب الثاني فيعود إلى تعذر 
الحصول على التمويل بالدين، وهو ما يزيد 
الوضع تأزمًا، فتعجز الشركات الناشئة عن 

الحصول على قروض مصرفية دون أن يكون 
قد مر على إنشائها 3 سنوات.

عنوان

يساهم عامالن أساسيان ببروز 
تحديات تقلل حصول الشركات 

الناشئة على التمويل وهما 
التعامل مع منظومة تمويل غير 
واضحة، وارتفاع نسبة التحديات 

والمعوقات التي تؤهل للحصول 
على التمويل.

تحديات ومقترحات لحلول متنوعة 

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات أسواق

تمويل الشركات 
الناشئة
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تشمل الحلول أيضًا االستمرار 
في بناء وترسيخ منظومة 
ابتكار شاملة وإعادة النظر 

في المبادرات الحالية، ويتعين 
البحث في إمكانية تعزيز عوامل 

نجاح المنظومة الشاملة.

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعاتأسواق

أول مسرع يكرس جهوده لدعم رائدات األعمال السعوديات
مسرع أعمال بلوسوم

ُتعد مسرعة أعمال ’بلوسوم‘ المسرع 
السعودي األول من نوعه الذي يكرس 

الجهود لدعم رائدات األعمال من 
السيدات والوحيد الذي ينتمي إلى 

مجتمع ’جان‘ المكون من أفضل 100 
مسرع أعمال في العالم، من بينها ’ِتك 

ستارز‘ و’ماكرالب‘ و’بالي البس‘ من 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
باإلضافة إلى مسرع األعمال التابع 

لشركة ’مايكروسوفت‘. 
وتعتزم ’بلوسوم‘، على االرتقاء بالبيئة 
االقتصادية السعودية إلى آفاق جديدة 

في عام 2019، واضعًا نصب عينيه 
تحفيز المشاريع الناشئة للنهوض بها 

إلى مستويات أعلى، مع استمرار نمو 
وتطور البيئة االقتصادية للشركات 

الناشئة في المملكة العربية السعودية.
وبعد االنتهاء من ثاني برامجه لتسريع 

األعمال الذي ضم ما مجموعه ثالث 
عشرة شركة في عام 2018؛ أشارت 
٪50 منها بتحقيق زيادة في الجذب 

واإليرادات، حيث تؤكد إيمان عبد الشكور 
الرئيس التنفيذي ومؤسسة مسرعة 

’بلوسوم‘ على أهمية هذا اإلنجاز وعلى 
أنه يمثل أول خطوٍة في مسيرة نجاح 

المسرعة.
وقد ساهم مسرع األعمال المحلي 

في تعزيز الموارد المتوفرة أمام 
المشاريع الناشئة وتقوية شبكة عالقاتها 

مستفيدًا من كونه جزءًا من مجتمع 
’جان‘ لمسرعات األعمال، والذي يضم 

مجموعة عالمية من أكثر من 100 أفضل 
برنامج لمسرعات األعمال تتوزع على 

120 مدينة.
واستقبلت مسرعة أعمال’ 

بلوسوم‘الدفعة الجديدة من المشاريع 
الناشئة التي ستقدم الدعم لها في 
مدينة جدة منتصف مارس الماضي، 

وسُيمّكن المسرع المشاريع الناشئة من 

االستفادة من أصول وامتيازات تزيد 
بقيمتها عن مليون دوالر، إضافًة إلى 

تسخير شبكة عالقاته العالمية في خدمة 
هذه المشاريع وتزويدها بالمرشدين 

وانتقاء برامج التبادل مع مسّرعات أخرى 
في جميع أنحاء العالم، إلى جانب إتاحة 

إمكانية الوصول الحصري لموارد ’جان 
فنتشرز.

هذا وتأسس مجتمع ’جان‘ في 2010 
على يد المؤسَسين المشاركين لمسرع 

’تك ستارز‘؛ وهما براد فيلد وديفيد 
كوهين، وكانت فكرتهما تقوم على ربط 

أبرز مسّرعات األعمال في جميع أنحاء 
العالم التي تدعم المشاريع الناشئة في 

مراحلها األولى وتقديم االستشارات 
المهنية لها. وبالتوازي مع ذلك، أخذت 
شهرة ’تك ستارز‘ باالزدياد، فيما شهد 

العالم نشوء العديد من مسرعات 
األعمال الناجحة. 

وجاء إطالق ’جان‘ بهدف ضمان 
اتباع المسرعات ألفضل الممارسات 
المعتمدة عالميًا وإنشاء نموذج عمٍل 
موحد يسهم في نجاحها. وفي عام 

2016، تم إطالق شركة ’جان فنتشرز‘، 
وهي الذراع االستثماري الجديد للشركة 

الذي يهدف إلى تمكين المشاريع 
الناشئة.

حلول مقترحة للتحديات
دعا التقرير إلى اتخاذ عدد من اإلجراءات 

لمواجهة عقبة تمويل الشركات الناشئة، 
وأبرزها إصدار دليل مساعدة للتعامل مع 

منظومة التمويل، بحيث يوفر كمًا هائاًل من 
المعلومات لرواد األعمال حول طرق الحصول 

على التمويل، يعرض فيه خارطة لمنظومة 
التمويل تظهر جميع األطراف المعنية مع 
عرض لتفاصيل معلومات االتصال الخاصة 

بكل جهة، كما يقدم الدليل لمحة عن طريقة 
صياغة خطة عمل مقنعة وتقديمها بشكل 
يزيد من فرص حصولهم على التمويل. كما 
يمكن أن يكون هذا الدليل شاماًل يغطي 

جميع األسئلة الهامة التي تراود رواد األعمال 
في جميع مراحل الشركة الناشئة منذ 

تأسيسها إلى مرحلة التوسع.
وتشمل الحلول أيضًا االستمرار في بناء 
وترسيخ منظومة ابتكار شاملة وإعادة 

النظر في المبادرات الحالية، ويتعين البحث 
في إمكانية تعزيز عوامل نجاح المنظومة 

الشاملة، مثل حاضنات األعمال والمسرعات 
أو إنشاء شبكة حيوية من المستثمرين 

الداعمين لتمويل المشاريع الناشئة.
كذلك مساعدة المستثمرين في األسهم 

على االستثمار في الشركات الناشئة، 
ودراسة الخيارات التي تسهل حصول 

الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة 
على القروض بحيث ُتعيد البنوك النظر في 
موقفها وعمل دراسة جدوى منح القروض 

بصورة انتقائية كجزء من برامج البنوك 
للمسؤولية المجتمعية للشركات أو استثمار 
البنوك في األوراق المالية القابلة للتحويل 

والسندات، وهو ما يحقق التوازن بين 
المخاطر والمكاسب. 
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تبدو ’الفجوة الرقمية‘ للوهلة األولى مفهومًا 
مجّردًا، لكنها واقع يومي يؤثر على المناطق 
النائية التي ال تصلها خدمات إنترنت النطاق 

العريض بتقنية األلياف الضوئية.

تعتبر تغطية خدمات إنترنت 
النطاق العريض شرطًا 

مسبقًا للمدينة الذكية في 
المستقبل، وعاماًل رئيسيًا 
لتحويل العديد من مشاريع 
إنترنت األشياء إلى حقيقة؛ 
فضاًل عن أهميتها للتقنيات 

الجديدة بشكل عام.
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عن بعد من العمل في أي مكان 
يريدونه. وستمتلك الشركات 
القدرة على النمو في المدن 
الرئيسية، وأي مكان آخر. كما 

ستمتلك المناطق الريفية 
خدماتها العامة الخاصة بها، مما 

سيعزز فاعليتها وقدرتها على 
الوصول. وسيحدث ذلك تغييرًا 

كبيرًا من حيث التخطيط الحضري؛ 
وسينتشر النمو على نطاق أوسع 

فضاًل عن التوزيع األكثر عدالة 
للقيمة.

وتعتبر تغطية خدمات إنترنت 
النطاق العريض شرطًا مسبقًا 

للمدينة الذكية في المستقبل، 
وعاماًل رئيسيًا لتحويل العديد 

من مشاريع إنترنت األشياء 
إلى حقيقة؛ فضاًل عن أهميتها 
للتقنيات الجديدة بشكل عام، 

إذ يمكن تشغيل السيارات ذاتية 
القيادة، واألشياء المتصلة 

والبنى التحتية ’الذكية‘ فقط 
بوجود تقنيات شبكة اتصاالت 

الجيل الخامس المتجانسة 
والمستمرة.

الحل موجود
لحسن الحظ، لدينا الحل األمثل 

لهذه المشكالت متعددة 
الوجوه: األقمار الصناعية.

تتجلى الميزة األولى واألكثر 
وضوحًا لهذه التكنولوجيا في 
االنتشار الواسع؛ حيث تمتلك 

األقمار الصناعية الخاصة 
باالتصاالت إمكانية توفير وصول 

إلى خدمات إنترنت النطاق 
العريض حول العالم، بما في 
ذلك المناطق ذات الكثافة 

السكانية المنخفضة، وتلك التي 
يصعب الوصول إليها، فضاًل عن 
الطائرات والسفن. وفي الوقت 

الراهن، توجد أقمار صناعية 
في مداٍر يوفر لركاب الطائرات 

خدمات إنترنت بالنطاق العريض 
في أي مكان حول العالم تقريبًا - 

وهو إنجاز فني بالغ األهمية.
ويمكن أن تعزز األقمار الصناعية 
من سعة الشبكات الحالية، كما 

هي الحال في الشبكات التي 
تواجه فترات ذروة لحركة البيانات 

مثل لندن أو كينيا. وتتيح إدارة 
أفضل للنطاق الترددي، وتمكين 
النقل المرن للموارد، في المكان 

والزمان المناسبين. ويمكن 
استخدامها لتطوير شبكات 

الترحيل في المناطق التي سيتم 
تغطيتها تدريجيًا بحلول الشبكات 

األخرى.
أخيرًا وليس آخرًا، وبناء على 
الظروف المناخية الراهنة، 

تكفل األقمار الصناعية ميزة 
األمان للمعلومات. ومن الناحية 
الفنية، يصعب اعتراض البيانات 

التي يرسلها القمر الصناعي 
بالمقارنة مع تلك الموصولة 

بكابل. كما تزداد المرونة عندما 
تواجه الشبكات المحلية نقصًا 

أو مشكالت. وبما أن التغطية 
العالمية ألقمار شركة ’إيريديوم 

 )Iridium NEXT( ‘نكست
تشمل حتى البحار والمحيطات، 

فقد لعبت دورًا رئيسيًا في 
بورتوريكو عام 2017، عندما 

%90 من شبكات االتصال 
األرضية كانت مدمرة جراء 

اإلعصار ’ماريا‘.
وال تعني هذه المزايا ضرورة 

استبدال شبكات االتصال 

تقنية
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على سّد الفجوة الرقمية
قدرة األقمار الصناعية 

بقلم باتريس كاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس
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ينبغي سّد الفجوة الرقمّية كليًا، 
ونعتقد بأن التقنيات الكفيلة بتوفير وصول 

شامل إلى خدمات اإلنترنت موجودة بالفعل 
ويمكن تطبيقها بكل بساطة، وتتمثل في 
األقمار الصناعية لالتصاالت. وكل ما علينا 
فعله هو االستفادة الكاملة من إمكاناتها 

الهائلة.
قد تبدو ’الفجوة الرقمية‘ للوهلة األولى 

مفهومًا مجّردًا، لكنها - بالنسبة لألشخاص 
المحرومين من قدرة الوصول إلى إنترنت 

عالي السرعة في منازلهم - واقع يومي يؤثر 

على المناطق النائية التي ال تصلها خدمات 
إنترنت النطاق العريض بتقنية األلياف 

الضوئية. كما أنها تضع النسيج االقتصادي 
في حالة سلبية خطيرة من حيث القدرة على 

التنافس واالستقطاب، ولها تأثيرات على 
قدرات التنمية. 

علينا أال ننسى أن 4 مليار شخص حول العالم 
ما زالوا حتى اآلن عاجزين عن الوصول إلى 

خدمات اإلنترنت. وحتى في أوروبا، تمتلك 
%27 فقط من العائالت ميزة االتصال 

بإنترنت النطاق العريض. ويبدو أن الوضع 

يزداد سوءًا، حيث يسهم االنتشار غير المتوازن 
لتقنيات شبكات االتصال من الجيلين الرابع 
والخامس في تعميق الفجوة بين المناطق 

الريفية والحضرية.
سيؤدي االنتشار الواسع لخدمات إنترنت 

النطاق العريض إلى تغيير كبير في التخطيط 
الحضري والسكاني؛ وسينتشر النمو على 

نطاق أوسع، وسيتم توزيع القيمة بشكل 
أكثر عدالة.

وينبغي أن تسارع شركات التشغيل إلى 
إيجاد الحلول الكفيلة بتغطية هذه المناطق 
المعزولة وإتاحة إمكانية االتصال باإلنترنت 

أمام الجميع في أي وقت ومكان، سواء 
كانوا في الجو أو البحر.

ومن شأن آلية حّل هذه المشكلة اليوم تحديد 
مالمح العالم مستقباًل، فبفضل التغطية 

الواسعة لخدمات إنترنت النطاق العريض، 
سيتمكن العاملون المستقلون والعاملون 
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يمكن لألقمار الصناعية توفير 
ميزة الوصول إلى خدمات 

إنترنت النطاق العريض في أي 
مكان، بما في ذلك المناطق 

ذات الكثافة السكانية 
المنخفضة وصعبة الوصول، 
فضاًل عن السفن والطائرات.

باتريس كاين

األرضية والكابالت باألقمار 
الصناعية. وسيحتاج مزودو 

الخدمات إلى تعزيز نقاط القوة 
في البنى التحتية األرضية 

والفضائية إذا ما أرادوا تسريع 
وتيرة نشر تقنيات شبكات 
االتصال من األجيال الثالثة 

والرابعة والخامسة خالل األعوام 
الثالثة إلى الستة المقبلة، فضاًل 

عن ضرورة تعزيز قدرتها على 
المنافسة واالرتقاء بمكانتها 

وفقًا لالحتياجات الراهنة.

مثاالن عن أفضل 
الممارسات

في أوروبا
حرصًا على تزويد مواطنيها بميزة 

الوصول إلى اإلنترنت بالنطاق 
العريض بحلول عام 2022، تعتمد 

الحكومة الفرنسية على األقمار 
الصناعية، فضاًل عن شبكات 
الكابل والهواتف المحمولة. 

وسيكون القمر الصناعي 

KONNECT VHTS، الذي 
نقوم بتطويره لصالح ’يوتلسات‘ 

و’أورانج‘، بمثابة إعالن عن 
نهاية الفجوة الرقمية. وبفضل 
هذا الجيل األحدث من األقمار 

الصناعية، سيتمكن أشخاص 
في المناطق النائية، وليس في 

فرنسا وحدها وإنما في أوروبا 
كلها، من الوصول إلى خدمات 
إنترنت عالية السرعة. وبفضل 

العمل مع شبكات اتصاالت 
أرضية، يمكن أن يوفر القمر 

الصناعي المخصص لالتصاالت 
ذات السرعة العالية جدًا استجابة 
فاعلة ومجدية اقتصاديًا لمسألة 

الفجوة الرقمية.

في بنغالدش
تطرقت نشرات األخبار في 

اآلونة األخيرة إلى إطالق القمر 
الصناعي ’بانجاباندو 1‘ لتوفير 

خدمات االتصاالت السلكية 
والالسلكية في بنغالدش. 

وقد تم تصميم القمر الصناعي 
للحد من الفجوة الرقمية في 

البالد، ليس في المدن الكبيرة 
وحسب، وإنما في المناطق 

الريفية؛ ويعتبر خطوة رئيسية في 
تكنولوجيا الفضاء في بنغالدش. 

ومن شأنه نشر خدمات البث 
واالتصاالت إلى المناطق 

الريفية، وطرح خدمات مجزية، 
بما في ذلك الخدمات المباشرة 

إلى المنازل في جميع أنحاء البالد 
والمنطقة المحيطة.

ويوضح المثاالن قدرة تكنولوجيا 
األقمار الصناعية لالتصاالت 

في الحد - أو حتى تسوية - من 
الفجوة الرقمية وابتكار أعمال 
جديدة ليس في الدول النامية 

وحسب، وإنما في الدول الغربية 
أيضًا.

إن الفرص التي يجب أن نوفرها 
لتلبية احتياجاتنا واحتياجات 

األسواق الناشئة هائلة، لذا 

ينبغي علينا البدء باستخدام 
األقمار الصناعية على نطاق 
أوسع بكثير مما نفعل حاليًا 

إذا ما أردنا حقًا تحديد مالمح 
المستقبل، وإتاحة الفرصة أمام 

جميع الدول للتطور بشكل 
متناغم. إنها الحل األمثل 

المتوافر لسّد الفجوة الرقمية 
بشكل كامل، وإلى األبد. 
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تعليم منزلي وفرص عمل واعدة
التعليم عبر اإلنترنت 

يعد قطاع التعليم عبر اإلنترنت وأحدًا 
من أسرع األسواق والقطاعات نموًا 

في المنطقة، مع وجود ارتفاع كبير في 
المدارس الخاصة والكليات والجامعات 

في جميع أنحاء الشرق األوسط.
 وتعتبر آيكاديمي )iCademy( الشرق 

األوسط واحدة من أبرز منصات التعليم 
الرائدة عبر اإلنترنت والمعتمدة من قبل 

جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات 
)NEASC( التي تلبي أعلى معايير 

اإلدارة التعليمية. حيث توفر برنامجًا 
معتمدًا بالكامل للمناهج الدراسية في 

الواليات المتحدة األمريكية، وتقدم 
دورات تعليمية فردية وخاصة من 

أجل تطوير قدرات وإمكانات األطفال 
وضمان تفوقهم على أقرانهم.

 ويحصل جميع الطالب على كامل 
الدعم الذي يحتاجونه من قبل المعلمين 

المؤهلين والمستشارين والمدربين 
األكاديميين. وتجمع )iCademy( الشرق 

األوسط المعتمدة من هيئة المعرفة 
والتنمية البشرية، بين مزايا المدرسة 

التقليدية ومرونة الدعم الفردي والخطط 
المخصصة.

ويشير الطالب إلى أهمية دور التعليم 
عبر اإلنترنت في إعدادهم لمرحلة 

الجامعة، حيث يلجأ المزيد من الشباب 
والعائالت إلى هذه الطريقة المبتكرة 

في التعليم في منطقة الشرق 
األوسط، ويرون فيه الخيار المستقبلي 
األفضل، لثالثة أسباب رئيسية تتمثل 
في مرونة التعليم؛ وتطوير المهارات 
األكاديمية والعاطفية واالجتماعية من 

خالل تجارب حقيقية في الحياة، وخيارات 
التعليم المخصصة.

وتساعد منصة “آيكاديمي” بشكل 
كبير على إدراك أهمية منح الطالب 

حرية اختيار أسلوب الدراسة، وهذا ما 
يتيح لهم أيضًا فرصة التركيز أكثر على 

المواد التي يواجهوا صعوبة في 
تعلمها وتخصيص الوقت الالزم لصقل 

مهاراتهم.
وعن دور التعليم عبر اإلنترنت من حيث 

فرص وآفاق المستقبل الوظيفية، 
فإن التعليم عبر اإلنترنت يساهم في 

تعزيز فرص العمل المستقبلية ألنه 
يعزز المهارات التي سيتم توظيفها في 

الحياة العملية بالشكل الصحيح. بسبب 
قدرته على تطوير مستويات التعلم 

األكاديمي وتحسين مهارات التواصل 
ومن ثم المساهمة بشكل إيجابي في 

المجتمع.
كما تقدم “آيكاديمي” أيضًا برنامج آي 

كاد )iCad( الحصري والشامل بدوام 
كامل ألصحاب الهمم بهدف تعزيز 

األهداف األكاديمية والتنمية الشخصية.

إذا كان هناك أي شيء على 
اإلطالق تريد أن تتأكد أن يبقيه 

جمهورك في ذهنه من المحادثة، 
تأكد أن تجعل ذلك األمر في محور 

حديثك، وتواصل بطريقة تجعل 
ذلك األمر يلتصق بأذهانهم. 

لضمان مغادرة األشخاص وهم سعداء، وأن 
تتذكر الشعور الذي تركته بهم هو التعبير عن 
االمتنان. أشكرهم على ما يفعلونه بإخالص. 

من بين كل الفضائل، فالشكر ربما يكون 
الفضيلة األكثر إهماال وأقلها تواتًرا.

إثبات المصداقية
هذا يمكن أن يكون صعًبا إلى حٍد ما بالنسبة 

للبعض، حيث ال ُيمكن لبعض األشخاص أن 
يفعلوه دون أن يبدوا متغطرسين، لكن هذا 

ممكن بالطبع. فكر في مصداقيتك على 
أنها ُعملتك أثناء تواصلك بشخص ما. هل ما 

تقوله نابٌع من شيء فعلّي؟ هل تفعل ما 
تنصح به األخرين، وتنصح األخرين بما تفعله؟ 

أسوأ شيء يمكن القيام به هو أن يبدو 
منافًقا أمام شخص ما.

فأعظم المتواصلون يفعلون ما ينصحون 
به، وينصحون بما يفعلون، ويعايشون ما 

يتواصلون من أجله. يقول خبير القيادة جون 
سي ماكسويل في كتابه “مع مرور الوقت، 

فإن الطريقة التي يعيش بها األشخاص تصبح 
أكثر أهمية من الكلمات التي يستخدمونها”. 

ُقد األخرين بالطريقة التي تعيش بها، وكن 
مسؤواًل عن أفعالك. في مثال التدخين، 

سأكون أكثر احتراًما لهذا الشخص إذا كان 
هناك قدر من المساءلة واالعتراف بأنه 

ربما لديه القليل من األشياء التي يجب أن 
ُيعالجها في شخصيته، بداًل من محاولة وعظ 
شخص ما بينما هو ُمجرد منافق. ستجعلك 
المصداقية ُتحقق الكثير من األشياء. بجرأة، 

كن نفسك!
اآلن، أود أن أسمع منك. ما هو مفتاح 

التواصل األكثر تميًزا بالنسبة إليك، ولماذا؟ 
ثم أخبرني كيف يمكنك استخدام هذا 

المفتاح في حياتك اليوم. 
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إلنشاء اتصاالت حقيقية
5 مفاتيح

تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح شئون ريادية 

بقلم بريتاني بيلو، رائدة أعمال لها خلفية في مجال الموارد البشرية وإدارة عالقات الشركات 

هل تساءلت يوًما لماذا يبدو أن 
بعض األشخاص يحرزون التقدم في حياتهم 

المهنية، بينما أنت عالق في مكانك؟ لماذا 
ال يؤمن أحد أن فكرتك العظيمة ستنجح؟ هل 
يبدو كما لو أن ال أحد يستمع إلى ما تقوله؟ 

ربما ال يكونوا كذلك – ألنك ال تتواصل 
بشغف كاٍف عندما تتواصل معهم.

يمكننا جميًعا أن نتحدث، لكن السؤال هو، 
كيف يمكنك أن تجعل كلماتك مهمة وتؤثر 

على أي نتيجة؟ كيف يمكنك حًقا التواصل مع 
اآلخرين؟ فالتواصل يزيد من تأثيرك في كل 

موقف، وستساعدك هذه المفاتيح الخمسة 
على التواصل بثقة مع العديد من األشخاص 

في حياتك.

إنشاء قاعدة مشتركة
قد يبدو هذا مفهوًما بسيًطا، ولكن إذا كنت 
تفتقر إلى التواصل مع شخص ما، فإن أفضل 
مكان للبدء هو إنشاء قاعدة مشتركة بينكم. 
ال ترتكب خطأ افتراض أشياء لدى األشخاص 

استناًدا إلى حكمك الشخصّي. فهذا هو 
الوقت لفهم من هم حًقا، وهذا هو أيضا 

وقت مهم لتكون مهتًما بهم للغاية وليس 
للظهور بشكل متعجرف أو غير مهتم. 

ثق بي، أنا أعلم أن هناك بعض األشخاص ال 
يربطنا بهم أي شيء مشترك على اإلطالق 

من المنظور الظاهرّي. إال أن هناك شيء 
واحد أذكر نفسي به في كثير من األحيان، 

وهو أنه في نهاية المطاف، جميًعا ُيريد أن 
نكون سعداء في حياتنا.

 
أبق األمر بسيًطا

واحدة من أكثر األشياء الُمزعجة، عندما 
يتحدث معي شخص مثلي ولكنه متفوٌق 

علّي. هل سبق لك أن تحدث إليك أي شخص 
بطريقة ُتشعرك بأنك “دون” مستواه، أال 

تشعر بمدى سخافة ذلك؟ هذا بالضبط ما ال 
نريد القيام به إذا كنا نحاول التواصل مع غيرنا.

فإبقاء األمر بسيًطا يعني أنك ستصل 
أيًضا إلى نقطتك. من السهل جًدا أن تفقد 

االتصال بشخص ما إذا كنت تقترب من 
القاعدة المشتركة التي قمت بإنشائها. هل 
يمكنك التفكير في أي شخص تعرفه يميل 

إلى تكرار نفسه أثناء حديثه.

إذا كنت تحاول إلهام شخص ما أو تعليمه 
أو تنميته من خالل تجربة مررت بها، تأكد من 
عدم إثقالهم بمعلومات كثيرة. لقد الحظت 
في هذه األيام أن مشكلة بعض األشخاص 

أنهم ببساطة يتحدثون أكثر من الالزم. إلجراء 
تواصل أقوى مع شخص ما، احتفظ بحديثك 

قصيًرا وموجًزا وأكثر تركيًزا على الهدف.

اذكر بعض التجارب
جميعنا نحب أن نكون مستمتعين، أليس 

كذلك؟ يجب أن تكون المحادثات مع 
اآلخرين ُمسلية إلى حد ما. وأنا ُأحب أن أجعل 

األشخاص يبتسمون حتى لو ُكنا نتبادل أطراف 
محادثة جادة. فمن المهم جذب انتباههم 

في البداية حتى يتسنى لكم جميًعا االنخراط 
في المحادثة. سأكون أول من يعترف بأنني 

مذنب بتجاهل شخص ما في غضون 10 ثواٍن 
ألنه لم يكن لدي أي اهتمام بما يتحدث عنه، 
ولكن من المهم التواصل في عالمهم. تذكر، 

إجراء التواصل هو كل شيء في عالقتك 
باآلخرين. فاألمر ال يدور حولك يا عزيزي. 

إذا كان هناك أي شيء على اإلطالق تريد 
أن تتأكد أن يبقيه جمهورك في ذهنه من 

المحادثة، تأكد أن تجعل ذلك األمر في محور 
حديثك، وتواصل بطريقة تجعل ذلك األمر 
يلتصق بأذهانهم. إذا قمت بالفعل بإنشاء 

قاعدة مشتركة، فيجب أن يكون ذلك األمر 
يسيًرا.

قم بإلهام اآلخرين
هذا ليس باألمر السهل، لكن واحدة من 

أفضل الطرق إللهام اآلخرين هي أن تكون 
صادًقا وفي السنوات األخيرة، أصبحت أكثر 
صدًقا في العمل عن طريق اختيار أن أكون 

نفسي. قد ال أكون الشخص الذي ُيحبه 
الجميع، ولكن هذا في حد ذاته أمر جيد. 

احتفظ بشخصيتك لألشخاص الذين يرغبون 
فيها، وال تضيع وقتك في محاولة إقناع 
اآلخرين الذين تشعر بأنهم بحاجة إلى أن 

تقوم بتزييف نفسك. عندما تكون صادًقا، 
قد ال يتذكر األشخاص دائًما ما تقوله، أو 
ما تفعله، ولكنهم سيتذكرون دائًما كيف 

جعلتهم يشعرون. واحدة من أفضل الطرق 
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لو أردتم تعزيز المزاج 
والدافع للعمل، عليكم 
بتوفير محفزات بسيطة 

ولمسات من الثناء 
وتحديات مرحة.

ال بد من أن تكون 
حلول المساحات الحالية 

والمستقبلية متنوعة 
بما فيه الكفاية 

الستيعاب الطيف 
الواسع من االحتياجات، 
مع الحفاظ على قدرتها 

الدائمة على التغّير.

فن | حياة | سياحة | تصميم | مسؤولية اجتماعية | سلع فاخرة

مشروع ميدي نافاني

مشروع ميدي نافاني

مشروع ميدي نافاني

اعتماد أجواء المرح 
ال بّد أن يتمتع المكتب بالجاذبية! 

فلو أردتم تعزيز المزاج والدافع 
للعمل، عليكم بتوفير محفزات 

بسيطة ولمسات من الثناء 
وتحديات مرحة. وعلى سبيل 

المثال، ُيدرك عشاق األلعاب 
اإللكترونية الكم الهائل من الرضا 

الذي يغمر الشخص عند بلوغ 
مراحل جديدة في اللعبة، وهزيمة 

خصم ما، والحصول على سالح 
أو مهارة جديدة. وفي المقابل، 

يتطلب هذا من الفرد أن يستثمر 
في اللعبة أكبر قدر ممكن من 
الوقت. ويدرك العاملون في 
الموارد البشرية األثر اإليجابي 
الذي ُيمكن أن يسببه السماح 

باأللعاب اإللكترونية في 
الشركات. وليس المقصود 

بالسماح باأللعاب اإللكترونية 
أن نقوم بملء المكتب بأكمله 

بأجهزة ألعاب الفيديو. بل يمكن 
إدراج آليات األلعاب ومبادئ 

تصميمها كجزء من المهام 
البسيطة.

استوديو العمل المشترك
ستواصل بيئة العمل المشترك 

ازدهارها. وفي يومنا الحالي، 
يتم استخدام هذا النموذج من 

المكاتب من قبل الشركات 
الناشئة الصغيرة والشركات 

المرموقة التي تتمتع بالمرونة 
والمالءمة التي ُتتيحها هذه 

المساحات المكتبية المشتركة 
وتروج لها. ونجحت المساحات 

المكتبية المشتركة في تحقيق 
شعبية كبيرة، ولم تعد مقتصرة 

على مجرد التشارك في المكاتب، 
بل أصبحت مساحات متنوعة 

للغاية. ُتعتبر’أمازون سفيرز‘ و’آبل 
بارك‘ أمثلة عن الُنسخ األحدث 

واألكثر وضوحًا للجيل القادم 
من هذه المساحات المكتبية. 
سواًء كانت مساحات مكتبية 

بدائية أنجزتموها بأنفسكم 
وقمتم بتوصيلها بمنفذ للطاقة 
أم حصلتم عليها عن طريق مورد 

متخصص يقدم قهوة مجانية 
إلى جانب صالة رياضية وستوديو 

لممارسة اليوغا في الموقع. 
تؤيد العديد من الشركات التي 

تعتمد أسلوب العمل المشترك 
في يومنا الحالي فكرة المكاتب 

والمقاعد المشتركة التي 
يتقاسمها األصدقاء والزمالء 

فيما بينهم بالتساوي. 

ثقافة
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مشروع ميدي نافاني

مشروع ميدي نافاني

ذكية وجريئة.. وممتعة
المكاتب المستقبلية 

نجحت المساحات 
المكتبية المشتركة 
في تحقيق شعبية 

كبيرة، ولم تعد 
مقتصرة على مجرد 

التشارك في المكاتب، 
بل أصبحت مساحات 

متنوعة للغاية.

فن | حياة | سياحة | تصميم | مسؤولية اجتماعية | سلع فاخرة ثقافة

تشهد أماكن العمل قدرًا 
هائاًل من التغيير بالتزامن مع 

اندفاعنا نحو المستقبل بسرعة 
فائقة. وعلى الرغم من الصعوبة 

التي ترافق مواكبة هذا التغيير إال 
أن المكاتب المستقبلية ستكون 
ذكية وجريئة وممتعة. فها هي 

المكاتب التقليدية تفسح المجال 
أمام المساحات غير االعتيادية 

التي تبدعها األفكار الجديدة 
والحلول والتقنيات المبتكرة. 

 ،Medy Navani وهذا ما يدفع
المؤسس والرئيس التنفيذي 

 ،Design Haus Medy لشركة
على الدوام لقراءة المستقبل 

ومشاركة توقعاته حول الصورة 
التي ستبدو عليها أماكن عملنا 

مستقباًل. 

التطور الرقمي والتقني
إلى جانب قوة التكنولوجيا 

وقدرتها المتزايدة، يبرز عدد من 
االتجاهات األخرى التي ستترك 

أثرًا كبيرًا على مكان العمل 
على امتداد األعوام المقبلة، 
األمر الذي سيؤثر بدوره على 

المؤسسات مع اختالف أحجامها 
أيضًا. وُيعد إدراج التقنيات 

الرقمية ضمن القوى العاملة 
وفي السوق االستهالكية 

واحدًا من هذه العوامل، حيث 
تتميز التكنولوجيا بديناميكيتها 
نظرًا لتطورها المستمر. كما 
أن لها تأثيرًا كبيرًا على كيفية 
تفاعل الجيل القادم من أفراد 

الجيل الرقمي األصلي وطريقة 
بنائهم للعالقات. وإذا ما كان 

هذا يتطلب عماًل مجديًا وخيارات 
مهنية مرنة سواًء من الموظفين، 

أو العمالة الذاتية كالمقاولين 
المتخصصين، أو المنتجات 

والخدمات من الموردين األفضل 
على اإلطالق، فسيغّير هذا كاّلً 

من العرض والطلب بالنسبة 
لجميع الشركات، وهذا ما يحدث 

اآلن.

تبني آفاق جديدة
يتعزز مفهوم »الخطة المفتوحة«، 

الذي اشتهر بشعبيته منذ أكثر 
من عقد مضى، من خالل نماذج 

تخطيط أكثر ذكاًء وتطورًا. 
ت تلك األيام التي كان  وقد ولَّ

مكان العمل فيها مجرد بيئة 
جامدة، حيث يصل الموظفون 
إلى المكان ذاته كّل يوم ألداء 

المهام الروتينية ذاتها. ال بد 
من أن تكون حلول المساحات 
الحالية والمستقبلية متنوعة 
بما فيه الكفاية الستيعاب 

الطيف الواسع من االحتياجات، 
مع الحفاظ على قدرتها الدائمة 
على التغّير. وعالوة على ذلك، 

يجب أن يعكس مكان العمل 
احتياجات الشركة وفريق العمل 
فيها. وبالتالي ال بد من التفكير 
بالمساحات والغرف المفتوحة 

التي ُتتيح قدرًا من الرحابة! ومن 
المتوقع أن تعتمد المكاتب 

التصاميم المفتوحة التي تعزز 
على التواصل. وستصبح الممرات 
الرئيسية والحجرات المكتبية شيئًا 

من الماضي.
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موبايل | مواقع | جديد | ريادة الكترونية | قطاعات

عندما قام أحد األساتذة 
في جامعة ستانفورد 

بتأسيس موقع ’يوداسيتي‘، 
قام 160 ألف شخص 

بالتسجيل ضمن صف »مدخل 
إلى الذكاء االصطناعي« 

الذي أطلقه الموقع

عملت ’أكاديمية خان‘، انطالقًا من شعارها »تعليم مجاني عالي الجودة ألي أحد وفي أي مكان«، على تقديم 
مايقارب المليار درس، وحل أكثر من 6 مليار معادلة، فضاًل عن انتشارها ضمن ١9٠ بلدًا حول العالم. 

سيباستيان ثرون، مؤسس، 
)Udacity( ‘يوداسيتي’
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وبالنظر إلى الماضي، يمكننا 
بالطبع مالحظة التقدم 

االجتماعي واالقتصادي الهائل 
الذي حدث نتيجة للتكنولوجيا 
التي واجهت مناهضًة كبيرًة 

خالل إحدى الفترات. وبالعودة 
إلى زمن الثورة الصناعية 

األولى، عندما قام أعضاء 
الحركة المناهضة للتكنولوجيا 

»Luddites« بتدمير اآلالت التي 
كلفتهم وظائفهم، فقد ازداد 

الناتج المحلي اإلجمالي للشخص 
الواحد بنسبة %1,000. كما 

أسهمت قدرات النقل اآللية في 
تغيير مشهد الخدمات اللوجستية 

وتحرير التجارة العالمية. وعلى 
عكس التأثير على معدالت 

التوظيف وإحداث أضرار ضمن 
سوق العمل، فقد أدى اختراع 
الحاسوب الشخصي عمليًا إلى 

توفير 19 مليون وظيفة جديدة. 
وفي الوقت الحالي، نجد أنفسنا 
على أعتاب حقبة التعلم العميق 

وعصر الذكاء االصطناعي، وهذه 
التوجهات تخضع لنقاش مشابه 
لظهور االبتكارات التي سبقتها 

تاريخيًا، مع مخاوف متكررة بشأن 
التوظيف، والنشاط االقتصادي، 

وصواًل إلى المعضالت الفلسفية 
ذات الصلة. ومع مضينا قدمًا 

في الثورة الصناعية الرابعة، 
فإنه من الضروري التعّلم من 

المراحل الثالث السابقة للتطور 
التكنولوجي. 

فمع كل مرحلة، أضحى الناس 
أفضل تعليمًا، وعملوا على 

استيعاب التكنولوجيا الجديدة 
واستخدامها في صالح المجتمع. 

وبصورة مشابهة لما قام به 
توماس إديسون في تسخير 

الطاقة الكهربائية بشكل أسهم 
في إحداث ظهور قطاعات 
وصناعات جديدة كليًا، يتم 

حاليًا تسخير تكنولوجيا التعلم 
العميق من قبل رواد األعمال 
بغرض تحويل الخوارزميات إلى 

أعمال مستدامة. وتأتي ممّيزات 
الوصول إلى البيانات الضخمة، 

والقوة الحاسوبية الرخيصة 
والمتنامية باستمرار، إلى جانب 
األعداد الكبيرة من المبرمجين 

المتميزين، لتسهم في تعزيز 
التطبيقات الواقعية لهذه 

التكنولوجيا، فضاًل عن تسريع 
وتيرة التغييرات االقتصادية 
واالجتماعية وجهود التعليم 

الالزمة المرافقة لها. 
ووفقًا لإلحصاءات التي جاءت 

مباشرًة بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية، بلغ عدد حاملي 

الشهادة الثانوية حوالي ُثلث 
التعداد السكاني فقط في 

الواليات المتحدة األمريكية. 
أما اليوم، فأكثر من %90 من 

سكان الواليات المتحدة يحملون 
الشهادة الثانوية. كما ارتفع عدد 
المواطنين األمريكيين الحاصلين 

على شهادة دراسة جامعية لمدة 
4 سنوات من %5 إلى %33. إال 
أنه وبالنظر إلى التعداد السكاني 
العالمي البالغ 7.2 مليار نسمة، 
يبلغ عدد الحاصلين على شهادة 
دراسة جامعية لمدة 4 سنوات 

425 مليون شخص، أي ما 

يقارب %7 فقط من التعداد 
العالمي. وبجانب ذلك، يبلغ عدد 
األشخاص الذين تفوق أعمارهم 
25 سنة من غير الحاصلين على 

الشهادة الجامعية أكثر من 4 
مليار شخص حول العالم. وبينما 
ُتعد هذه المستويات التعليمية 
ضعيفة بالنسبة للواقع الحالي، 

فإنها ستكون غير كافية إطالقًا 
خالل الثورة الصناعية الرابعة. 

لقد تم إنشاء النظام التعليمي 
الحالي خالل القرون الوسطى 

في الغرب خصيصًا من أجل 
شريحة سكانية صغيرة ومحلية 

وغير متنوعة، بما يلبي احتياجات 
مجموعة مختارة من المتفوقين 

عبر هدف وأسلوب تعليمي 
ُمحدد. وبالتالي، فمن الطبيعي 

طرح التساؤالت حول مدى 
مالئمة وقيمة هذا النظام 

التعليمي في دعم اقتصاد 
المعرفة العالمي المتنوع خالل 
القرن الواحد والعشرين، ودعم 
الطبقة الوسطى البالغ تعداد 
أفرادها 5.2 مليار شخص حول 

العالم. 
يتوفر حاليًا وصول أوسع إلى 
المصادر التعليمية، مع طاقة 

استيعابية طالبية غير محدودة. 
وعندما قام أحد األساتذة في 

جامعة ستانفورد بتأسيس موقع 
’يوداسيتي‘، قام 160 ألف 

تقنية
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إصالح وتجديد للنظام التعليمي التقليدي

الذكاء االصطناعي
تقنيات

بقلم راميش جاجاناثان
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لطالما ترافق ظهور التكنولوجيا الحديثة 
خالل التاريخ المعاصر مع بروز تيارات »الخوف من 

التكنولوجيا« ضمن الرأي العام. فعند الظهور األول 
للسيارات في السوق األمريكية في عشرينيات 

القرن الماضي، اقترحت »جمعية مزارعي بنسلفانيا 
المناهضة للسيارات« إجراء تعديالت على التشريعات، 

بما يتضمن إلزام السائقين بتفكيك وإخفاء سياراتهم 
ضمن الشجيرات القريبة في األماكن التي ال تمر ضمنها 

األحصنة. وخالل أواخر القرن العشرين، ومع استمرار 
نمو أهمية الحواسيب، واجهت هذه الثورة التكنولوجية 

الحتمية عقبات كثيرة نجمت عن الخوف من أن 
الحواسيب ستؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة. <<<
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راميش جاجاناثان نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي 
لشؤون ريادة األعمال واالبتكار مساعد عميد قسم 

الهندسة والمدير العام لمنصة »ستارت إيه دي«

تدعم التقنيات الرقمية في بيئة العمل 
التحول الجذري في كيفية تحقيق الشركات 

لإليرادات وتطوير للكفاءات، وذلك من خالل 
استراتيجيات ومنتجات وعمليات وتجارب 

مبتكرة. وتشهد الشركات في منطقة 
الشرق األوسط نمًوا هائاًل في مجال 

الحوسبة النقالة على مستوى الشركات 
والمؤسسات في كل مكان. 

وتشارك في الدورة الخامسة لقمة 
تكنولوجيا الموارد البشرية السنوية لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا كل من 
شركة Zone، مزود خدمات تقنية المعلومات 

الرائد في المملكة العربية السعودية، و
EmiratesHR، حل برمجيات الموارد البشرية 
التفاعلي والذي تم تصميمه خصيًصا لدولة 

اإلمارات ودول منطقة الخليج ككل.
كما يشارك في القمة لهذا العام عدد 

من مزودي حلول تقنيات الموارد البشرية 
من مختلف أنحاء العالم. حيث يجتمع أبرز 
خبراء الموارد البشرية وتقنية المعلومات 
في مكان واحد لمناقشة أحدث التقنيات 

التوجهات واالبتكارات واألفكار التي تساهم 
في تغيير وتطوير مكان العمل.

تشهد الحوسبة النقالة انتشاًرا متسارًعا، 
وتشير توقعات الخبراء حول العالم إلى 

زيادة في التوجه نحو التحول الرقمي لقطاع 
الموارد البشرية. تحتاج الشركات في وقتنا 

الحاضر لمواكبة الحقبة الجديدة من تحول 
األعمال والتوسع في عملياتها وتطوير 

بيئتها التفاعلية لمصلحة موظفيها.
ومع النمو في تطبيق تقنيات الموارد 

البشرية في بيئة العمل، ظهرت روبوتات 
»تشات بوت« لتحدث تغييًرا ملموًسا في 

كيفية تعامل العالمات التجارية مع عمالئها. 
وبحسب استطالع جديد للرأي أجرته شركة 
ماكينزي غلوبال، فإن غالبية المؤسسات 

باتت توظف أجهزة قائمة على تقنية الذكاء 
االصطناعي في مختلف إجراءات أعمالها 

المعتادة، أو على األقل تدرس القيام بذلك. 
إال ان تبني الذكاء االصطناعي ما يزال في 

مراحله األولى.

وقد ذكر نحو %30 ممن شملهم استطالع 
ماكينزي أنهم بدأوا بتجربة استخدام الذكاء 

االصطناعي. فيما يستكشف الكثيرون 
غيرهم طرق االستفادة من هذه التقنيات 

لتحسين اإلنتاجية وسهولة وكفاءة أداء 
األعمال. وأكدت المؤسسات التي بدأت 

بالفعل بتوظيف الذكاء االصطناعي أن 
ذلك أثمر عن تحول جذري وتحسن ملموس 

في مجال الموارد البشرية. لقد أصبحت 
مصطلحات »تشات بوت« و«الذكاء 

االصطناعي« كلمات شائعة، وبدأت 
المؤسسات باالنتباه ألهميتها. 

تهدف القمة المرتقبة إلى المساهمة 
في دعم االمتياز في مكان العمل وتمهيد 

الطريق امام جهود التحول الرقمي، 
ومن المتوقع أن تستقطب ما يزيد على 

250 من رواد قطاعي الموارد البشرية 
وتكنولوجيا المعلومات من أنحاء منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، من 
ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية 

والمؤسسات الخاصة. تنعقد القمة، التي 
يقتصر حضورها على حاملي الدعوات، في 
دبي يومي 24 و25 أبريل، وتركز على فكرة 
»إعادة رسم معالم مستقبل قطاع الموارد 

البشرية«، حيث يشارك خبراء القطاع آراءهم 
وخبراتهم حول تبني وتوظيف التكنولوجيا 

في قطاع الموارد البشرية. يذكر أن كاًل من 
ZoneوEmirates HRتشاركان في الرعاية 

الذهبية للفعالية. 
ومن المقرر ان تناقش القمة في دورة 

العام الحالي مواضيع متعددة تطوير ثقافة 
األداء العالي، وتطوير هيكل تنظيمي مرن 
ألقسام الموارد البشرية، إدارة أداء الجيل 

التالي، التوظيف في العصر الرقمي، 
تصميم تجربة تعلم شخصية وقابلة للتكّيف، 

تطوير قطاع حكومي مستعد لخوض 
المستقبل في المنطقة، االبتكارات في 

مجال بيئة العمل، تصميم تجربة موظفين 
انسيابية تضاهي تجربة العمالء، باإلضافة 

إلى التطورات في اإلجراءات التقليدية 
للموارد البشرية.

 بداية حقبة جديدة وتحول جذري في أداء األعمال
التقنيات الرقمية

التحديات الخاص بكل مستخدم بصورة مستمرة، 
فضاًل عن تغيير اللغة بما يتالئم مع المقدرات 

التعليمية المختلفة للطالب. 
وأخيرًا، تستمر مشاريع التعليم التجريبي باعتماد 

أحدث االبتكارات التكنولوجية وتوظيفها 
لألغراض التعليمية. وكمثال آخر شركة ناشئة 

ُتسمى ’ذا بودي في آر‘، تستخدم تقنيات 
الواقع االفتراضي لتحمل طالب الطب 

والبيولوجيا في رحلة عبر جسم اإلنسان، بما يتيح 
لهم التفاعل مع األعضاء واألوعية الدموية 

والخاليا ضمن تجربة تعليمية غامرة. كما أشار 
إلى مجموعة من التطبيقات المتميزة التي 
جرى وضع تصور لها، بما فيها مراقبة حركة 

حدقة العين لدى الطالب للوصول إلى الخواص 
المعنوية للطالب بالزمن الحقيقي. ويمكن 

لهذه المنهجية أن تعطي العديد من النتائج، بما 
فيها توقع تصرفات الطالب، ووضع مفهوم 

االختبارات واالمتحانات موضع المناقشة. 
فبطبيعة الحال، عند التمكن من قراءة أفكار 

الطالب، فال حاجة إلجراء االمتحانات النهائية. 
وفي النهاية، بإمكان تطبيقات الذكاء 

االصطناعي مجتمعًة أن تسهم في إصالح 
وتحسين النظام التعليمي القديم، وصواًل 
إلى قدرتها على التخلص من نظام النجاح 

والرسوب السائد ضمن المدارس والجامعات. 
حيث ستركز هذه التطبيقات على عملية 

تعليمية مستمرة ودائمة تتجاوز حدود الصفوف 
الدراسية التقليدية. وسنشهد بالنتيجة برامَج 

تعليميًة مالئمة ألغراض محددة، يجري تصميمها 
وتنفيذها عبر التكنولوجيا الحديثة، بما يتيح 

للجميع تحقيق قدراتهم الكامنة. 

تقنية
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’ذا بودي في آر‘ تستخدم تقنيات الواقع االفتراضي لتحمل طالب الطب والبيولوجيا في رحلة عبر جسم اإلنسان، بما 
يتيح لهم التفاعل مع األعضاء واألوعية الدموية والخاليا ضمن تجربة تعليمية غامرة.

بإمكان تطبيقات الذكاء االصطناعي أن تسهم 
في إصالح وتحسين النظام التعليمي.
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شخص بالتسجيل ضمن صف 
»مدخل إلى الذكاء االصطناعي« 

الذي أطلقه الموقع، بارتفاع 
كبير للغاية عن عدد الطالب 

الوسطي لكل صف والبالغ 200 
طالب فقط. وقام عدد من 

المشاركين طوعيًا بترجمة محتوى 
الصف إلى 44 لغة مختلفة، 
ما أتاح تجربة تعليمية فردية 

ومتخصصة. 
وال تشكل هذه الخطوة حادثة 
فريدة من نوعها، حيث عملت 

’أكاديمية خان‘، انطالقًا من 
شعارها »تعليم مجاني عالي 

الجودة ألي أحد وفي أي مكان«، 
على تقديم مايقارب المليار 
درس، وحل أكثر من 6 مليار 
معادلة، فضاًل عن انتشارها 
ضمن 190 بلدًا حول العالم. 

وتوفر األكاديمية الوصول لـ48 
مليون مستخدم مسجل، وتنشر 
محتويات مترجمة إلى عشرات 

اللغات. 
ووفقًا لتقرير’برايس ووترهاوس 

كوبرز‘، يمكن أن تصل نسبة 
مساهمة الذكاء االصطناعي 

في تعزيز الناتج المحلي اإلجمالي 
العالمي إلى %14 بحلول عام 

2030، أي بما يعادل 15.7 
تريليون دوالر أمريكي. وعلى 

الرغم من وجود نقاش محتدم 
حول أثر تكنولوجيا الذكاء 

االصطناعي على المجتمع، 

فإن برامج التعليم القائمة على 
الذكاء االصطناعي من شأنها 

توفير التعليم بوصفه حقًا شرعيًا 
لجميع األشخاص على اختالف 

مشاربهم. ويمكن للذكاء 
االصطناعي تمكين بيئات العمل 

عن البعد المتكاملة، وبيئات 
الواقع المختلط لإلنسان واآللة 
على حد سواء، والمترابطة عبر 

البيانات في الزمن الحقيقي. 
وبشكل مشابه من حيث مدى 

التأثير االجتماعي، يمكن أن 
تسهم األتمتة المعززة بالذكاء 

االصطناعي في الوصول إلى 
نتائج إيجابية عميقة، ووضع حّد 

لبعض أنواع االنتهاكات مثل 
عمالة األطفال. 

كما من شأن الذكاء االصطناعي 
إحداث تغيير ليس فقط في 

الوصول العالمي إلى التعليم، 
بل كذلك في منهجيات التعليم 

األساسية. فقد شهد العالم 
خالل القرنين المنصرمين حركة 

توسع كبيرة في مجال التعليم، 
حيث ارتفعت معدالت اإللمام 

بالقراءة والكتابة العالمية 
بصورة هائلة من 12 إلى 88%، 

إال أن طرائق التدريس المتبعة 
لم تتغير. وبالتوازي مع بداية 
التوجه العصري في الوصول 

إلى التعليم، ينبغي على طرائق 
تقديم المحتوى أن تتأقلم مع 
الواقع الجديد أيضًا. وهنا يأتي 

دور الذكاء االصطناعي في 
توفير مجموعة واسعة من 

الحلول. 

وعلى الرغم من توفر منهجيات 
التعلم الشخصي في وقتنا 

الحالي، إال أنها مازالت بحاجة 
لعدد أكبر بكثير من المدرسين 
ولفترة زمنية أطول. وبإمكان 

الذكاء االصطناعي تلبية 
االحتياجات الشخصية والوصول 
إلى النتائج المرجوة ضمن هذا 
المجال بجودة عالية وتكاليف 

منخفضة. فعلى سبيل المثال، 
تتطلب معظم دروس البرمجة 

معرفة بسيطة باللغة اإلنجليزية، 
إال أن %80 من سكان العالم - 

حوالي 6 مليار شخص - يمتلكون 
كفاءة منخفضة أو معدومة 

باللغة اإلنجليزية. وبغرض معالجة 
هذه المشكلة، عملت »كود 

أكاديمي«، وهي شركة ناشئة 
متميزة تتخذ من جامعة نيويورك 

مقرًا لها، على إنشاء منصة 
تعليمية قائمة على النصوص 
بعدة لغات مختلفة، بما يتيح 

للطالب اختيار لغة الدراسة 
خالل مختلف مراحل العملية 
التعليمية. ويمكن لمنصات 

البرمجة المعتمدة على الذكاء 
هذه تقييم وتوقع مستوى 

64April 2019  / E N T R E P R E N E U R . C O M  /  



تقنية موبايل | مواقع | جديد | ريادة الكترونية | قطاعات

Huawei P30
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ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
هواوي ألعمال المستهلكين

<<<

صور حادة التركيز
يلتقط P30 Pro الصور العميقة 
بدرجة أكبر من التركيز من خالل 
دمج كاميرا تي أو إف الجديدة 
لتقييم العمق والمسافة بدقة 
أكبر مع تأثيرات بوكيه متعدد 

المستويات وتصحيح ذكي. 
التفاصيل الضبابية من الصور 

مفصلة للغاية، حتى أصغر حواف 
الشعر تبقى واضحة. يسمح 

القياس الدقيق للمسافة بمحاكاة 
مستويات متعددة من تأثيرات 
بوكية، مع تسليط الضوء على 

الموضوع في أي سيناريو.
تعمل العدسة ذاتها على دعم 

النماذج ثالثية األبعاد، مما 
يتيح للمستخدمين قياس أبعاد 

 HUAWEI AR االشياء باستخدام
Measure، مما يفتح الباب لتجربة 

جديدة كليَا.

اخرج وصور كالمحترفين 
بصرف النظر عن قدرات عرض 
الفيديو المزدوج، تعد سلسلة 
P30 مثالية للمخرج السينمائي 

الطموح الذي يريد تقنيات 
التصوير السينمائي في الوقت 

المناسب. التقط أفالم هوليوود 
وصنعها في نسبة مشاهدة 

سينمائية 21: 9 وعدلها 

باستخدام محرر فيديو المدعوم 
بالذكاء االصطناعي، الذي يقدم 

مجموعة جديدة من المؤثرات 
الخاصة والمرشحات السينمائية. 

 AI Movie Editor ويعمل
تلقائًيا بتحديد أبرز األحداث ويمنح 

المستخدمين األدوات الالزمة 
إلضافة موسيقى ومؤثرات 
خاصة، مثل الفاصل الزمني 

والحركة البطيئة، إلنتاج محتوى 
فيديو جذاب للمشاركة مع 

األصدقاء والعائلة.

نمط حياة أسرع 
يمتاز الجهاز P30 Pro ببطارية كبيرة 

بقدرة 4200 مللي أمبير تدعم 
إمكانات أسرع وأكثر مالءمة، 
مثل الشحن السريع باستخدام 

الشاحن سوبر تشارج من هواوي 
باستطاعة 40 واط، باإلضافة 

إلى إمكانية شحن بطاريته بشاحن 
السلكي سريع باستطاعة 15 واط 

مع إمكانية الشحن الالسلكي 
العكسي، مما يجعله مناسبًا 

ألصحاب الحياة السريعة.

ألوان أجمل لكل األوقات 
والمواسم 

 HUAWEI P30 تمتاز سلسلة
الشهيرة بألوان متدرجة جديدة 

مستوحاة من الطبيعة، واأللوان 
هي: الكريستالي الالمع، أسود 
الفجر، شروق الشمس العنبري، 

األبيض اللؤلوي، األسود – وهي 
تعكس أوقاتًا مختلفة من اليوم. 
من لحظات شروق الشمس إلى 

البحر الالنهائي، حتى الغسق 
والسماء الليلية المذهلة. تستخدم 
سلسلة P30 عملية رائدة إلنشاء 

طبقات رقيقة من األلوان تمزج 
بسالسة مع بعضها البعض.

تصميم مذهل يستند إلى 
تراث عريق

يقدم التصميم الجديد المزود 
بشاشة من نوع أوليد منحنية 
الجوانب وزجاج خلفي يعطي 

الجهاز شكاًل نحيفًا وجذابًا ويجعل 
حمله أكثر سهولة.ً وأصبح 

مقاس ثلمة الشاشة أصغر 
وأزيلت سماعة األذن باالعتماد 

على تقنية الشاشة ذات 
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تقدم قدرة التقريب 
القوية سوبر زوم 

)SuperZoom( للكاميرا 
الجديدة إمكانية التكبير 

بدقة عالية تصل إلى 5 
مرات من التكبير البصري 

و50 مرة من التكبير 
الرقمي.

 P30 HUAWEI األول بكاميرا اليكا رباعية العدسات

هواوي تغير قواعد التصوير
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Huawei P30

أعلنت شركة هواوي عن 
 HUAWEI P30، إطالق الهاتفين

HUAWEI P30 Pro اللذين 
يتمتعان بكاميرا ذات تصميم جديد 

كليًا يقدمان تجربة تصوير غير 
مسبوقة.

صور ليلية أوضح مع 
كاميرا رباعية العدسات 

من اليكا 
ولكن مع هذه الكاميرا السحرية 

ستبقى صوركم متألقة وواضحة 
بأجمل تفاصيلها بفضل ميزة 

 Super Night  التصوير الليلية
Modeالتي تسمح للمستخدم 

التقاط الصور التي كان يصعب 

التقاطها مسبقًا باإلضاءة 
المنخفضة وألول مرة الفيديو 

أيضًا وبوضوح تام. 

اقترب أكثر من األشياء التي 
تحبها مع إمكانية تقريب أقوى 

بعشر مرات
تقدم قدرة التقريب القوية سوبر 

زوم )SuperZoom( للكاميرا 
الجديدة في هذا الجهاز النحيف 

األنيق، إمكانية التكبير بدقة عالية 
تصل إلى 5 مرات من التكبير 

البصري و10 مرات من التكبير 
الهجين و50 مرة من التكبير 

الرقمي وكأنك تمتلك منظارًا في 
يديك. 

زاويتا نظر مع خاصية التقاط 
الفيديو المزدوج في آن 

خاصية تسجيل الفيديو المزدوج 
تسمح لك بتصوير زاويتين من 

المشهد ذاته في آن واحد 
باستخدام كاميرتين في الوقت 
ذاته والتقاط للمشاهد بطريقة 

غير مسبوقة.

الجمال متعدد المستويات في 
صور األشخاص بتأثير البوكيه 

أصبحت الكاميرا الجديدة 
والمطورة تسمح لك بالتقاط صور 

أجمل لألشخاص حتى عند وجود 
ضوء قوي في الخلفية والبوكيه 

تمكنك من التقاط أدق التفاصيل. 

يجمع الهاتف نظام كاميرا رباعية 
من اليكا يعد األول في العالم 
باإلضافة الى حساسات جديدة 
ومعالج إشارات الصور ووحدة 
المعالجة العصبية وخوارزميات 

مخصصة لمعالجة الصور، تعمل 
مًعا بسالسة لتمكين مميزات 
الكاميرا االحترافية المتطورة:

تتيح الكاميرا الرئيسية بدقة 40 
ميجابكسل المزودة بحساس سوبر 

سبكتروم من هواوي مزيدًا من 
اإلضاءة في الصور الفوتوغرافية 

الصافية ومحتوى الفيديو في 
الظالم.

> تتيح عدسة الزاوية العريضة 
فائقة الدقة بدقة 20 ميجابكسل 
التقاط الصورة الواسعة بدءًا من 
أطول المباني وحتى المساحات 

الواسعة

> تضمن لك كاميرا 8 ميجابكسل 
مع سوبر زوم بقوة 5 مرات 

التقاط التفاصيل بشكل لم يسبق 
له مثيل

> صممت كاميرا تايم أو إف من 
هواوي لقياس عمق المجال 

للسماح بتأثيرات بوكيه متعددة 
المستويات، وإنتاج صور ذات 

خلفيات ضبابية بشكل جميل وصور 
األشخاص حادة في المقدمة.

> كاميرا أمامية بدقة 32 
ميجابكسل اللتقاط صور سيلفي 

مثالية.
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 P30 Pro يمتاز الجهاز
ببطارية كبيرة بقدرة 

4200 مللي أمبير تدعم 
إمكانات أسرع وأكثر 

مالءمة، مثل الشحن 
السريع باستخدام 

الشاحن سوبر تشارج 
من هواوي باستطاعة 

40 واط.

Huawei P30

 HUAWEI « الخصائص الصوتية
Acoustic Display« التي 

تسمح لك باستخدام الشاشة 
إلجراء المكالمات. أما ميزة 

العرض الكاملة فهي تضم خاصية 
التعرف على البصمة للتحقق من 
هوية المستخدم بشكل محسن 
حيث أنها تأخذ مساحة أصغر من 

الشاشة مما يوفر لمستخدم 
 HUAWEI P30 Pro هاتف

شاشة أكبر بحجم 6.47 بوصة.
 HUAWEI P30 Pro يتوفر

بإصدارة خاصة ضمن صندوق 
هدايا. وتتوفر هذه الرزمة بألوان 

الكريستالي الالمع واألبيض 
اللؤلؤي ضمن حقيبة براقة من 

اللؤلؤ الوردي مرصعة بكريستال 
سواروفسكي.

ابتكار فائق وذكاء يناسب 
نمط حياتك

إذا كنت من األشخاص الذين 
يفقدون أشيائهم كثيرًا أو أن 
كنت ممن يحبون عيش حياة 

سهلة ومريحة، فهواتف هواوي 
من سلسلةP30  الجديدة تدعم 
نظام OneHop الذي يتيح لك 

بمشاركة الملفات بسالسة 
بين هواتف هواوي الذكية 

والحواسيب بضغطة واحدة. أن 
كنت تملك سيارة أودي فهنالك 
طرازات مختارة من سيارات أودي 

تمتلك خيار ربط الهاتف بمفتاح 
السيارتك لتحصل على مفتاح 

سيارة ذكي ورقمي.
وسوف تطلق هواوي هواتف 

HUAWEI P30 Lite في منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا. ويحتوي 

الهاتف على كاميرا سيلفي 
سوبر ستار 32 ميجابكسل ثالثية 

األبعاد تعمل مع تأثيرات التجميل 
المدعوم بالذكاء االصطناعي. 

ويعتلي خلف الجهاز كاميرا ثالثية 
مع عدسة تصوير واسع 24 

ميجابكسل مع قدرات الذكاء 
االصطناعي وتتألف من كاميرا 

رئيسية 24 ميجابكسل مع 
فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا 8 

ميجابكسل لزاوية التصوير الواسع 
للغاية وعدسة 2 ميجابكسل.  

ويتكون هذا الهاتف من واجهة 
التشغيل EMUI 9.0.1 ويقدم 

4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت 
ذاكرة داخلية نحو هدف تقديم 

أفضل تجارب االستخدام. ويتميز 
هذا الهاتف بشاشة عرض 

Dewdrop قياس 6.15 بوصة 
وتحقق معدل شاشة إلى هيكل 

يبلغ 84.1٪.
 HUAWEI P30 ويكمل هاتف

Lite مسار التميز في التصميم إذ 
يحتوي على تصميم زجاجي منحني 
ثالثي األبعاد ونحيف يقدم شكل 

عصري يندمج جيدا مع تقنيات 
هواوي الضخمة لتقديم تجربة 
استخدام فاخرة وملسة. يتوفر 

 HUAWEI P30 Lite هاتف
بثالثة ألوان: »ميدنايت بالك« 
األسود، و’بيرل وايت‘ األبيض، 

و’بيكوك بلو‘ األزرق. سوف 
يتم اإلعالن عن االسعار خالل 

حفل اإلطالق اإلقليمي لسلسة 

هواتف HUAWEI P30 والتي 
سوف تقام في دبي في األول 

من أبريل.
أطلقت هواوي أيضًا في الحدث 

ذاته إصدارتي آكتيف وإليجانت من 
ساعتها الذكية، التي تتمتع بعمر 
بطارية طويلة العمر، وسماعات 

هواوي الالسلكية فري ليس، 
والتي تدعم ميزة هاي بير من 

هواوي لسهولة االقتران والشحن 
السريع، ونظارات هواوي إكس 

جنتل مونستر، وهي نظارات ذكية 
مصممة باالشتراك مع مصمم 
النظارات الشهير جنتل مونستر. 
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يستخدم Zoom تقنية سلسلة 
الكتل ليكون حلقة الوصل بين 

العاملين المستقلين مع األعمال 
المعروضة. كما يقوم بجدولة 

االجتماعات وتخطيط المشاريع 
والتعامل مع المدفوعات اآلمنة. األمر 

يشبه الحصول على مساعد شخصي.

االصطناعي لن يحل محل مطوري الويب 
والمحاسبين والمحامين والمستشارين. وإذا 

كان سيغير أي شيء في هذه المجاالت، 
فإنه سيساعدهم ويجعلهم أكثر كفاءة 

وربًحا.
في الواقع، بفضل الذكاء االصطناعي، 

هناك اآلن عدد من األدوات القوية التي 
يمكن أن ُتعجل ارتيادك لحياتك المهنية 

المستقلة. وإليك بعًضا من هذه األدوات 
الواعدة:

Futuerenda هي أداة يمكن أن تساعدك 

في حل أي من مشاكل في إدارة الوقت 
عن طريق تقسيم المهام وجدولتها إلى 

مراحل. ثم ُتضيف هذه المهام تلقائًيا إلى 
جدول أعمالك.

Smarter: Time  هو مساعد ذكي يمكنه 

أن يتابع بدقة الوقت الذي تقضيه في 
العمل على المشاريع.

كما يستخدم Zoom تقنية سلسلة 
الكتل ليكون حلقة الوصل بين العاملين 
المستقلين مع األعمال المعروضة. كما 

يقوم بجدولة االجتماعات وتخطيط المشاريع 
والتعامل مع المدفوعات اآلمنة. األمر 

يشبه الحصول على مساعد شخصي.

Crystal.io يجعل أي جهود تسويق رقمية 

أكثر ذكاًء وبساطة من خالل ربط جميع 
القنوات الرقمية لديك ومن ثم يقوم 
بتقديم المشورة حول كيفية تحسينها.

Logopony يمكن أن يساعد في إنشاء 

شعار ذكي حتى تتمكن من التميز عن غيرك 
من العاملين بشكٍل حر.

يمكن لبرنامج SpinnerChief تطوير محتوى 
جديد عن طريق إعادة كتابة المحتوى الذي 

أنشأته.

Everypixel يحدد موقع صور المخزون عالية 

الجودة في عملك.

يجمع AiZimov المعلومات عن العمالء 
المحتملين ومن ثم يقوم تلقائًيا بتكوين 

رسائل بريد إلكتروني شخصية.

كن جزًءا من المجتمع
 WeWork أماكن العمل المشتركة مثل 

يمنحك فرصة للعمل جنًبا إلى جنب مع 
زمالئك من العمال المستقلين من أجل 

تبادل األفكار أو إحالة العمالء إلى بعضكم 
البعض. كما أنه أيًضا مصدًرا رائًعا للعثور 

على الحافز والبقاء على دراية باالتجاهات 
الحديثة.

إذا لم تكن هناك أي أماكن للعمل 
المشترك في الجوار – يمكنك االنضمام 

  Freelancer إلى منتديات عبر اإلنترنت مثل
للحصول على النصائح والمشورة.

تجنب فرط اإلجهاد
األمر الرائع في العمل الحر هو أنه يمكنك 

تحديد الجدول الزمني الخاص بك. عندما 
تكون حديث العهد بالعمل الحر فقد تميل 
إلى قبول كل وظيفة تراها في طريقك. 

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة األموال في 
حسابك المصرفي – ولكن يمكن أن يؤدي 

أيًضا إلى فرط إجهادك.

ضع بعض الحدود.
أفضل طريقة لتجنب فرط اإلجهاد هي أن 
تقوم بوضع بعض الحدود. إذا كان جدول 

أعمالك ممتلئ بالفعل، فال تقبل أي عمالء 
جدد. هذا ال يعني أنه ال يمكنك العمل 

معهم في المستقبل. بل يعني هذا فقط 
أنك تبلغهم بأن جدول أعمالك ممتلئ في 
الوقت الحالي. وإذا لم يستطيعوا االنتظار 
– قم بإحالتهم إلى عامل حر آخر قادر على 

العمل.

هل حددت ساعات عملك بالضبط؟
تأكد من أنك قد حددت ساعات عملك. 

بغض النظر عن بعض األيام التي تعمل فيها 
بشكل إضافي – اجعل من ضمن أولوياتك 
أن يكون لديك وقت محدد يومًيا للتوقف 

عن العمل. تأكد من الحصول على بعض 
الوقت ُتريح فيه ذهنك. 

ماذا لو كنت ال تزال تعمل لساعات 
طويلة؟

فكر في االستعانة بمصادر خارجية إلنجاز 
بعض مهامك. قد يكون هذا أي شيء بدًءا 

من تعيين مساعد افتراضي إلدارة جدولك 
الزمني ورسائل البريد اإللكتروني وصواًل إلى 

تعيين محاسب لتنظيم حساباتك. وبتوفير 
هذا الوقت، يمكنك التركيز على المهام 

الرئيسية في عملك الحر. 
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كيف تتخطى ذلك؟
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من المؤكد أن العمل 
الحر ُمزدهر حالًيا للغاية. وفي 

الوقت نفسه، تعمل التكنولوجيا 
أيًضا على عرقلة هذا المشهد، 

فهل يمكنك ذكر أي صناعة 
ال تتأثر بالتقنيات الحديثة مثل 

الذكاء االصطناعي؟ العمل الحر 
ليس استثناء من ذلك. 

أعلم أن هذا قد يبدو صعًبا 
ولكن، ال يزال بإمكانك االزدهار 
في العمل الحر، حتى في عصر 

تفشي الماكينات، من خالل اتباع 
هذه النصائح الخمس البسيطة.

تعزيز مهاراتك ومعارفك 
الحالية

على الرغم من حقيقة أن 49٪ 
من العاملين بشكٍل حر يذكرون 

أن الذكاء االصطناعي قد أثر 
بالفعل على أعمالهم، فإن 65 ٪ 

منهم أكثر استعداًدا للمستقبل 
من العاملين بدوام كامل ألنهم 

يعملون على تحديث مهاراتهم 
بانتظام.

إذا لم تكن قد فعلت ذلك حتى 
اآلن، فقد حان الوقت لبدء 

حضور دورات عبر اإلنترنت أو في 
فصول دراسية. لتحسين مهاراتك 
أو تطوير مهارات جديدة ستكون 
مطلوبة في المستقبل. وبهذه 
الطريقة، يمكنك أن تظل قادًرا 
على المنافسة وأن تكون أكثر 

مرونة. 

بناء عالمتك التجارية 
الشخصية

بوصفك موهوًبا، ال شيء ُيعد 
بنفس أهمية العالمة التجارية 
الشخصية كعامل ُحر. هذا ما 

يميزك عن منافسيك كما يثبت 

ذلك أنك تتمتع بمصداقية 
ومهارة كافية إلنجاز المهمة 

عندما يطلب العميل خدماتك.
يشرح ماكس بالمر في مقالة 

أخرى، “أفضل طريقة هي إعداد 
نفسك مع التواجد عبر اإلنترنت. 
إذا كان من السهل العثور عليك، 

فسيبدأ األشخاص في الثقة 
بك”.

وإليك بعض االقتراحات لبدء 
عالمتك التجارية الشخصية:

بناء موقع على شبكة 
االنترنت: من األمور الضرورية 
للغاية. فهذا هو المكان الذي 

يمكن فيه للعمالء معرفة المزيد 
عنك، وفيه سيتم عرض سيرتك 
الذاتية وعينات من عملك. تأكد 
من أن موقعك يبدو محترًفا. إذا 
لم تكن قد بنيت مطلًقا موقًعا 

من قبل – فجّرب استخدام 
أداة إنشاء مواقع الويب مثل 

Squarespace أو Wix. هناك 
أيًضا موقع WordPress القديم 

والموثوق به. 

وسائل التواصل االجتماعي:
يمكنك من خاللها عرض المعرفة 

والمهارات عبر مشاركة النصائح 
أو أمثلة من أعمالك السابقة. 

على سبيل المثال، إذا كنت 
مصمًما أو مصوًرا، فسيكون 
إعداد حساب على إنستغرام 

أفضل وسيلة.

الشعار الشخصي: وجود شعار 
خاص بك تضعه على الموقع، 

وعلى الفواتير وبطاقات العمل 
هو وسيلة ذكية لمساعدتك 

على التميز عن العاملين 
المستقلين اآلخرين.

النظر للذكاء االصطناعي 
كوسيلة مساعدة، وليس 

كعائق
النمو في مجال الذكاء 
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 XT4 كاديالك
9 سرعات ناقل حركة اوتوماتيكي

 XT4 كاديالك
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نقل الحركة، والذي جرت معايرته 
لعمليات إعادة التشغيل هذه، 

في تمكين االنطالق الناعم دون 
التأثير أبدًا على نعومة القيادة. 

2. تبديالت أسرع ألداء 
أفضل

إن التبديالت السريعة لنظام نقل 
الحركة تساعد محّرك XT4 سعة 
2.0 ليتر بالشاحن التوربيني وقّوة 

237 حصانًا على توفير إحساس 
فوري أكثر باألداء – بحيث تتوفر 

التعشيقة المثالية بمجّرد االنتقال 
إلى استخدام احتياط طاقة 

المحّرك. ويمكن تنفيذ ماليين 
تعليمات التحّكم في كل ثانية، 

مما يضمن مستويات عالمية 
من سرعات أوقات التبديل 

واالستجابة.

3. دّقة ونعومة
إضافة إلى تمّيزها بالسرعة، فإن 
علبة التروس ُتساعية السرعات 

تتيح عملية تبديل دقيقة وناعمة 
بشكل مذهل. ويتم اعتماد 

دة في اختيار  استراتيجية محدَّ
وضعيات التعشيقات، والقوابض 

ومحّول العزم.
كما يجري اعتماد جمع متمّيز من 
المكّونات ألجل توفير المساحة 

حيث يشمل خمس وضعيات 
تعشيقات كوكبية، أربعة 

قوابض ساكنة وثالثة قوابض 
دّوارة. وبهدف تعزيز مستويات 

النعومة، يقترن القابض مع 
سرعة واحدة تمامًا في الوقت 

ذاته عند تحّرره من األخرى، بينما 
تسهم عملية تبديل التعشيقتين 

األولى والثانية إلى األعلى بتعزيز 
النعومة أكثر عند السير بسرعات 

منخفضة وذلك من خالل 
االعتماد على عجلة منطلقة.
ويستخدم نظام نقل الحركة 

األوتوماتيكي هذا تقنية محّول 
عزم جديدة لتوفير انطالقات 
ناعمة مع مزيد من النعومة. 

وقد تم العمل على تقليل 
سماكة المحّول ألدنى حد مع 

إبقاء العرض اإلجمالي للمحّرك 
ونظام نقل الحركة ضّيقًا بقدر 

اإلمكان لالستفادة من التصميم 
العام للمجموعة.

4. كفاءة استهالك 
الوقود

Hydra- يتمّيز نظام نقل حركة
Matic ذي التسع سرعات في 
مركبة XT4 بكونه أكثر كفاءة 
في استهالك الوقود مقارنة 

مع نسخ مشابهة من ثمان 
سرعات، محّققًا معدل استهالك 

وقود حتى 7.8 ليتر فقط لكل 
100 كيلومتر أثناء القيادة على 

الطرقات السريعة.
ومن شأن النسبة اإلجمالية 
األعرض أن توفر نسبًا أقل 

انخفاضًا من الناحية الرقمية 
للتعشيقة العليا، مما يسهم في 
زيادة كفاءة استهالك الوقود. 

ويعّزز هذا األمر توافر نظام نقل 
الحركة ُتساعي السرعات المتمّيز 

بمستويات احتكاك أقل.

زة 5. تسارع ومالحة معزَّ
توفر علبة التروس مستويات 
زة من التسارع واالقتصاد  معزَّ

باستهالك الوقود مع تخفيض 
صوت المحّرك خالل المالحة 

وذلك بفضل النطاق اإلجمالي 
األعرض للنسب. ويؤّدي الفارق 

بين نسبة التعشيقة األولى 
والعليا إلى توفير الدعم للتسارع 

الممتاز من خارج النطاق، بينما 
تتيح التعشيقة العليا ’ الطويلة‘ 

المالحة على الطرقات العاّمة 
السريعة في ظل سرعة منخفضة 

لدوران المحّرك، باإلضافة إلى 
مساعدة XT4 على تحقيق 

أفضل حاصل كفاءة-إلى-قّوة 
حصانية ضمن فئتها.

6. التحّكم بالتبديل
بهدف تعزيز الكبح أثناء القيادة 

فوق المنحدرات، فإن أنظمة 
التحّكم بالتبديل تتضّمن الكبح 

ثقافة
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 XT4 كاديالك

يلقى طراز XT4 الجديد 
كّليًا من ’ كاديالك‘ ضمن سوق 

المركبات الرياضية متعّددة 
االستعماالت )SUV( المدَمجة 
الفاخرة الكثير من االستحسان 

بين أوساط العمالء في الشرق 
األوسط، وذلك نظرًا لما يتمّتع 

به من تصميم معّبر ومساحة 
داخلية رحبة وتقنيات متطّورة. 
لكن أداءه الموثوق جدًا على 

الطرقات، والذي ينتج عن علبة 
التروس األوتوماتيكية المتطّورة 

جدًا من تسع سرعات، هو ما 
يشّكل أيضًا مصدر إعجاب كبير 

بالنسبة للعمالء.
 SUVمركبة الـ XT4 وتعتبر

المدَمجة األولى على اإلطالق 
من عالمة السيارات األمريكية 

الفاخرة واألولى أيضًا ضمن 
مجموعة طرازات ’كاديالك‘ 
التي يتم تجهيزها بنظام نقل 
الحركة األوتوماتيكي المبتَكر 

Hydra-Matic ذي تسع سرعات 
من ’جنرال موتورز‘ )GM(، مما 

يضمن استمتاع العمالء في 
الشرق األوسط بأفضل ما توفره 
التقنيات الجديدة للمركبات في 

السوق.

تقترن علبة التروس األوتوماتيكية 
من تسع سرعات مع محّرك 

سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني، 
وهي توفر توازنًا مثاليًا بين 

كفاءة استهالك الوقود 
واألداء والنعومة في مركبة 

XT4. وما يساعد بهذا أكثر هو 
توافر سلسلة من الخصائص 

عالية التقنية التي تشمل تقنية 
اإليقاف/التشغيل والجيل القادم 

من مّيزة التبديل اإللكتروني 
الدقيق بين التعشيقات والتي 
تتمّيز من خالل تسلسل التبديل 

البديهي.

ونعرض هنا تسع حقائق 
أساسية تجعل من علبة التروس 

األوتوماتيكية ذات التسع 
 ‘XT4 سرعات في ’كاديالك
الجديدة مثالية لهذه المركبة 

SUV المدَمجة:

1. تقنية اإليقاف/التشغيل
 XT4 تتضّمن علبة التروس في

الجديدة كّليًا أحدث تقنية 
لإليقاف/التشغيل. وعبر إطفاء 

المحّرك في بعض ظروف 
دة التي تتضّمن  القيادة المحدَّ

الكثير من التوّقف ثم السير، فإن 
هذه المّيزة تسهم بتعزيز كفاءة 

استهالك الوقود.
ويعمل مراكم فريد ضمن نظام 
نقل الحركة على تخزين الطاقة 

لكل عملية إعادة تشغيل دقيقة 
للمحّرك، بينما يسهم برنامج نظام 

72April 2019  / E N T R E P R E N E U R . C O M  /  



THE VOICE OF ENTREPRENEURSHIP AROUND THE WORLD



فن | حياة | سياحة | تصميم | مسؤولية اجتماعية | سلع فاخرة ثقافة

 XT4 كاديالك

 XT4 كاديالك

التلقائي وفق مستوى االنحدار. 
ويتم اختيار تعشيقة أدنى 

للمساعدة في الحفاظ على 
السرعة المرغوبة للمركبة أثناء 
المالحة أو الكبح فوق المنحدر، 
بحيث تتم االستفادة من قّوة 

الكبح التي يوفرها المحّرك. 
وتقوم وحدة تحّكم بمراقبة 

استخدام دّواسة المكابح، 
وتسارع المركبة، ووضعية 

التخنيق، ودرجة االنحدار وإن كان 
هناك مقطورة موصولة في 

الخلف.

7. قابض انتقائي أحادي 
االتجاه

 XT4 يشتمل نظام نقل حركة
على تصميم فوق المحور، بحيث 
تكون كافة التعشيقات متوازية 
مع العمود المرفقي، باإلضافة 

إلى االستخدام األول من 
’كاديالك‘ لقابض انتقائي أحادي 
االتجاه. وتساعد المّيزتان بتقليل 
حجم وحدة التجميع مما يجعلها 
تقريبًا بنفس حجم وحدة نظام 

نقل حركة من ست سرعات.

ويعود الفضل بهذا إلى انتفاء 
الحاجة لوحدة قابض إضافية – 
بحيث يمكن للقابض االنتقائي 

أحادي االتجاه أن يحمل العزم أو 
العجلة المنطلقة، وفقًا لوضعية 

التشغيل المرغوبة.

8. اإلدارة الفّعالة للزيت
يجري التحّكم بضغط وحجم نظام 
نقل الحركة الهيدروليكي بشكل 

إلكتروني بهدف تعزيز الكفاءة 
للحد األقصى. ويعمل الغطاء 
الجانبي لجسم الصّمام كخّزان 

سعة داخلية بحيث يحمل الزيت 
اإلضافي لحين الحاجة إليه ثم 

إعادته إلى الحوض عند الحاجة.

كما تتم تعبئته بسائل خاص ال 
يتطّلب التغيير في الظروف 

العادية ويوفر مّيزة لزوجة 
متناغمة أكثر مع أداء التبديل 

في الظروف القصوى، بينما في 
الوقت ذاته يتمّيز بكونه يتآكل 

بشكل أقل مع مرور الزمن.

9. وحدة تحّكم بنقل 
الحركة

تتم إدارة منطق التحّكم بنظام 
نقل الحركة الجديد من تسع 

سرعات في XT4 الجديدة كّليًا 
عبر وحدة تحّكم بنقل الحركة 

)TCM(، بحيث تعمل على التحّكم 
بكل عمليات التبديل لتوفير 

معّدالت تبديل ناعمة ودقيقة. 
كما تقوم وحدة TCM بمراقبة 
أداء نقل الحركة وتعّوض التلف 

االعتيادي في المكّونات مثل 
صفائح القابض لكي يبقى األداء 
ثابتًا. كما تتيح وحدة TCM عملية 

التبديل اليدوي للسرعات. 
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صفحة أخيرة

خمسة أسباب تشجع للحصول 
على جواز سفٍر ثان

Vazir Group تكشف عن األسباب الرئيسية التي تدفع 
المقيمين في اإلمارات للحصول على جواز سفٍر ثاٍن

تختلف طموحات الشباب حول 
العالم تبعًا للعديد من المتغّيرات، 

ولكن الصفة المشتركة بين مختلف 
فئات الشباب هي بحثهم المستمر 
عن فرصة الحصول على جواز سفٍر 

ثاٍن يفسح أمامهم آفاقًا جديدة في 
الحياة الشخصية والعملية، والتي 

قد ال يوفرها جواز سفرهم الحالي. 
وبفضل خبرتها الطويلة في مجال 

مساعدة األفراد والعائالت في 
الحصول على جوازات سفر ثانية أو 

تصاريح اإلقامة الدائمة، كشفت 
Vazir Group، الشركة المتخصصة 
في خدمات الهجرة والتي تتخذ من 

دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا 
لها، عن أهم خمسة أسباب تدفع 
األشخاص لدراسة خيارات الحصول 

على جوازات سفر ثانية، والتي 
تشمل:

1/ أمن وسعادة األسرة
يتحمل كل شخٍص مسؤولية تأمين 

الحياة الرغدة ألسرته، ولعل هذا 
أحد أهم أسباب االرتفاع الكبير 

في سعي العائالت للحصول على 

جنسيات ثانية. وهذا ال يعني 
بالضرورة االنتقال باألسرة إلى 

وجهة جديدة والضغط على أفرادها 
للتأقلم مع بيئة جديدة كليًا، بل هو 

ضماٌن لوجود وجهٍة آمنة ألفراد 
األسرة بعيدًا عن المناطق التي قد 
تتأثر باألزمات العالمية كالمجاعات 

والحروب.
كما يعد السعي المستمر للعثور 
على كنز السعادة أحد العوامل 
الرئيسية للبحث عن جواز سفٍر 

جديد، فالسعادة هي نتاج الشعور 
باالستقرار وترتبط به ارتباطًا مباشرًاـ 

وُتقاس سعادة األفراد وفقًا 
لمؤشرات الصحة والرخاء والنجاح 
الخاصة بالبلد الذي يقيمون فيه.

وقد صّنف »تقرير السعادة العالمية 
2019«، الصادر عن شبكة حلول 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة، 
بلدانًا مثل كندا كواحدة من أكثر 

الدول سعادة في العالم، كما أنها 
أحد أكثر البلدان المفضلة للهجرة. 
من ناحيٍة ثانية، تراجع ترتيب دوٍل 

مثل سوريا والهند بشكل كبير 
خالل السنوات القليلة الماضية 

بسبب حالة عدم االستقرار األمني 
واالقتصادي وتراجع جودة التعليم، 

وهو ما يفّسر تزايد الطلب للحصول 
على جواز سفر ثاٍن من مواطني 

هذه الدول. 

2/ سهولة السفر العالمي
يفسح جواز السفر القوي المجال 

واسعًا أمام حامله للسفر إلى العديد 
من الوجهات العالمية دون الحاجة 
إلى معاناة الحصول على تأشيرات 

الدخول والتي قد تكون مكلفة 
أحيانًا. وعلى سبيل المثال، يتيح 

جواز السفر الكندي لحامله السفر 
دون تأشيرة إلى 172 دولة حول 

العالم، فيما يمكن لحامل جواز سفٍر 
من قبرص السفر إلى 173 دولة. 

وتؤدي هذه القدرة على السفر إلى 
توسيع مدى حرية األفراد، وتفسح 
أمامهم المجال لزيارة مجموعة من 

البلدان المختلفة سواء بقصد العمل 
أو الترفيه.

وتتصدر دولة اإلمارات العربية 
المتحدة معظم تصنيفات 

جوازات السفر العالمية، حيث تتيح 
لمواطنيها دخول العديد من البلدان 

بسهولة. بينما تأتي بلدان أخرى 
من المنطقة مثل اليمن وسوريا 
والعراق في آخر تلك القوائم مع 

إمكانية السفر إلى 35 دولة فقط 
بشكل وسطي.

3/ حماية األصول المالية
يوفر اختيار الجنسية أو اإلقامة 

الدائمة في بلد آخر فائدة إضافية 
تتمثل في إمكانية االستفادة من 

الخدمات المالية في ذلك البلد، 
حيث يتمكن حملة جواز تلك الدول 

من إجراء المعامالت المصرفية 
واالستثمار في أسواق مالية 

وعقارية قد ال تكون متاحًة أمامهم 
في حال استخدام جواز سفرهم 

األصلي.
ويلجأ أصحاب الثروات الكبيرة إلى 

تنويع االنتشار الجغرافي ألموالهم 

لتخفيف مخاطر ربط األصول المالية 
بمنطقة أو عملٍة واحدة. وفي حالة 

الركود االقتصادي في بلد ما أو 
تقلب أسعار الصرف، فإن القدرة 

على إدارة األصول في سوق ناضجة 
أخرى توفر األمن المالي على المدى 

الطويل والقدرة على مواجهة 
تقلبات األسواق الناشئة. 

4/ فرص جديدة للعمل 
واالستثمار

تعد القدرة على السفر بحرية إلى 
جميع أنحاء العالم أمرًا محوريًا 

بالنسبة لرواد األعمال الباحثين عن 
فرص األعمال المجزية. ويحدد جواز 
السفر األماكن والوجهات المتاحة 
أمام األفراد والتي يمكنهم السفر 

إليها ألغراض االستثمار وتسيير 
األعمال. ويشكل الحصول على 

تأشيرات الدخول عائقًا كبيرًا أمام 
اغتنام فرص األعمال، نظرًا لتناقض 
سرعة نبض عالم األعمال مع بطئ 

إجراءات الحصول على التأشيرات، 
ولهذا يشكل جواز السفر القوي 
الذي يتيح لحامله السفر في أي 

وقٍت إلى أي مكان الحكم الفصل 
بين الفوز بصفقة األعمال أو 

خسارتها.

5/ مزايا كبيرة بفضل تصاريح 
اإلقامة في عّدة دول

يوفر الحصول على تصاريح اإلقامة 
الدائمة أو الجنسية الثانية العديد 

من الفوائد والتي قد تختلف 
بحسب للبلد المضيف، بما في ذلك 
الحصول على الخدمات المجانية مثل 

الرعاية الصحية والتعليم، كما توفر 
لألطفال واألحفاد الحق بالحصول 
على جنسيات متعددة في بعض 
األحيان. وبالنسبة لسكان الشرق 
األوسط، قد ُتمثل الدولة الثانية 

مالذًا صيفيًا خالل الطقس الحار، أو 
حتى ملجًأ آمنًا في أوقات الصراعات 
أو األزمات السياسية واالقتصادية 

أو االضطرابات االجتماعية.
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Big Bang MP-11 3D Carbon.
Three-dimensional carbon case. In-house 
manual-winding power reserve movement 
with 7 series-coupled barrels and a 14-day 

power reserve. Limited edition of 200 pieces.
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