ماجد الشودري أول سعودي يحصل على جائزة الترشيح العالمية

الشركات الناشئة
في الشرق األوسط
نموها
تواصل ّ

تكنولوجيا
المستقبل

منافسة ال يتقبلها
الغرب

رواد األعمال الجدد
ّ
ينطلقون مع

العالم الرقمي

يفتح الطرق أمام
الرواد الشباب
ّ

نمو كبير

لمنظومة ريادة
األعمال السعودية

>
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تسارع نمو منظومة
ريادة األعمال السعودية

 7مزايا تجعل الشركات الصغيرة

والمتوسطة مهيأة لريادة

االبتكارات الرقمية

كشفت إنفور ،الشركة الرائدة

في تطوير البرمجيات للشركات

الصغيرة والمتوسطة والكبيرة،

عن  7مزايا تتمتع بها الشركات
الصغيرة والمتوسطة وتجعلها

مؤهلة للعب دور الريادة في

مجال االبتكارات الرقمية.

26

مناطق التملك الحر تهيمن على
اهتمام المستثمرين العقاريين
في أبوظبي

أظهرت بيانات تقرير شركة بيوت

لسوق العقارات في أبوظبي
للنصف األول من عام 2019

عن ازدياد اهتمام المستثمرين
العقاريين من المنطقة في

28

رواد األعمال الجدد
ّ
ينطلقون مع عالم التكنولوجيا

بالعقارات المتوفرة في العاصمة

المالية

ً
تزامنا مع قانون
 ،2019وذلك

واألفكار الجديدة في المنطقة

خالل األشهر الستة األولى

انطلقت العديد من المشاريع

36

ماجد الشودري ،رئيس المنتدى

المالية ،المشتريات ،والموارد

أول سعودي حاصل على جائزة

األعمال الرئيسية للمنشآت من

يشغل المهندس ماجد محمد

واألعمال.

السعودي للتقنيات الناشئة

الترشيح العالمية لعام 2018

التملك الحر للعقارات واألراضي

معتمدة على تقنيات تطبيقات

الشودري منصب الرئيس

أبوظبي لألجانب ،األمر الذي

ً
اتسارعا
المالية وبينت الدراسات
ً
كبيرا في عتماد التقنية المالية

التعاوني (أسيج) و مستشار

بالمجموعة المتحدة للتأمين

الفترة الماضية.

و االتصاالت ،كما يتمتع بأكثر

في المناطق االستثمارية في

ساهم بازدياد الطلب على

مناطق التملك الحر مثل الريف

وشاطئ الراحة ومدينة مصدر.

مستوحاة من التكنولوجيا

«فينتك» بين المستهلكين في

التنفيذي ألمن المعلومات

40

تسارع نمو منظومة ريادة

األعمال السعودية

معتمد في تقنية المعلومات
عاما من الخبرة المهنية
من ً 19

مثمرة في العديد من المجاالت،

التدريب العملي في عدد من

األمر بريادة األعمال .أشار تقرير

القطاعات المختلفة كصناعة
النفط و الغاز و المصرفية

والعقارات والمقاوالت والتأمين
والسيارات و الفندقة باإلضافة
إلى صناعة االستثمار في

فيليب باهوشي ،الرئيس

منظور تكنولوجيا المعلومات

المملكة العربية السعودية أرض

الدولية بين اإلدارة التنفيذية و

58

البشرية) جنبً ا إلى جنب مع إدارات

خصبة ،اقتصادها مزدهر وفرصها
ينطبق ذلك أيضا عندما يتعلق

المرصد العالمي لريادة األعمال
لعام  ،2019أن حوالي 76.3٪

من السكان البالغين في المملكة
العربية السعودية يدركون

فرصا جيدة لبدء عمل تجاري -
ً

تقديم خدمات مشتركة بشكل

حيث احتلت المملكة العربية

المعلومات ،العالقات العامة،

 49دولة شملتها الدراسة.

تقني ورقمي وآمن (تقنية

السعودية المرتبة الثانية من بين

التنفيذي لشركة MAGNITT
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طريقة جديدة ومبتكرة
لإلستثمار في القطاع العقاري!

 10%عائد سنوي مضمون
ّ
ولمدة  5أعوام
*

المخصصة
المجمعات السكنية المتكاملة
أحد أبرز
ّ
ّ
للطالب في الشرق األوسط
ً
سيرا على األقدام من المدينة الجامعية ،الشارقة
سهولة الوصول
متاحة لجميع الجنسيات

arada.com
)800-ARADA (27232

*تطبّق الشروط واألحكام

ّ
نقدم لكم نِست من أرادَ

19

Own Your Dream Home In Dubai
& Move In Today

Aed 80,000*
30 months

50% DLD

1,2,3,4

Post-Handover Payment Plan

Fee Waiver

Bedroom Apartment

MOTOR CITY

Call: 800 UPSALE | up.ae
*Terms and conditions apply
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74

اليتقبلها الغرب

’بيجو بارتنر‘ طراز 2020

خففت واشنطن مؤقتا ،بعض

كل التوقعات
تفوق ّ

القيود التجارية التي فرضتها

على «هواوي» .رغم الخطوة

األميركية ،خرج مؤسس الشركة
ً
متحديا اإلجراءات
من جديد،

قلال من تأثيرها
األميركيةُ ،
وم ً
في هواتفها .ليس ذلك فقط،
بل ّ
حذر الرجل من أن الحكومة
ّ
«تقلل من تقديرها
األميركية
قدرات هواوي”!

48

المشاريع الكبرى غير النفطية
تعزز أداء القطاع العقاري

السعودي

أشارت نتائج تقرير «األداء

العقاري في السعودية خالل

النصف األول من العام »2019

54

مؤشرات نمو إيجابية على

 38%في اإلمارات يقبلون

ما هي تجربة المستخدم 5G؟

خفض الراتب مقابل إجازة أطول

كان هناك وقت عندما كان

انخفاض أسعار العقارات وتراجع

لينكدإن ،أن  38%من جيل

ثم جيل ثالث قبل أن يتم ترقيتها

المصحوب بالجهود المستمرة

القصير في السوق العقاري في
ً
وفقا للتقرير
أبوظبي ،وذلك

السعودية ،إضافة إلى  50%من

العقارات السعودي.

الرائدة في قطاع الخدمات

الصادر عن شركة جيه إل إل ،إلى

أن استمرار اإلنفاق الحكومي
على المشاريع العمالقة،

لتطوير قطاع الترفيه ،تسهم

في تحفيز الطلب في سوق

54

األسهم العالمية تواجه التباين

األكبر في األداء منذ عام 2007

وصل عالم االقتصاد اليوم

مهم على عدة
إلى منعطف
ّ

أصعدة ،من المتوقع أن يفرض

المدى المتوسط والبعيد

62

68

أدى التباطؤ االقتصادي إلى
معدالت اإليجار على المدى

الصادر عن شركة تشيسترتنس

العقارية ،والذي يتطرق إلى واقع
القطاع العقاري في أبوظبي

خالل الربع الثاني من عام .2019

حقبة العولمة التي سادت منذ

مطلع ثمانينات القرن العشرين؛
ّ
ويتجلى ذلك من خالل حالة
واالختالالت الهائلة على مستوى

تقرير «تمويل المشاريع الناشئة

وقطاع االئتمان وسلسلة التوريد

وشمال أفريقيا» للنصف األول
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رواتبهم مقابل الحصول على إجازة

أطول.

الجيل الخامس وماذا يعني لنا

المستهلكين؟

أصدرت منصة الشركات

«ماجنيت»  ،MAGNiTTالتي تتبع

العالمية.

السعودية ،ال يمانعون تخفيض

شبكات الجيل الخامس .ولكن

ما هو حقا كل شيء عن شبكة

في الشرق األوسط وشمال

الناشئة األكثر قوة في منطقة

البيئة االقتصادية واالستثمارية

المشاركين بين أعمار 74 – 54
ً
عاما في اإلمارات و 27%في

تتسابق التخاذ خطوات لنشر

58

تأثيرات عميقة على المستثمرين

التفاوت االقتصادي الراهنة،

األلفية في اإلمارات و 22%في

إلى شبكة الجيل الرابع .في

الوقت الحاضر نسمع أن البلدان

بيئة الشركات الناشئة
نموها!
أفريقيا تواصل ّ

واألسهم العالمية .فقد انتهت

كشفت دراسة جديدة من

لدينا هواتف بشبكة جيل ثاني

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وترصد بيئة الشركات الناشئة،

في منطقة الشرق األوسط

من عام .

44
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أهالً بك يف عامل استثنايئ
مجموعة من أفخر فنادقنا،
حيث ت ُخ لّد اللحظات يف الذاكرة،
من مسقط إىل الكويت والرياض.

سيحظى األعضاء بأفضل األسعار عند الحجز املبارش .
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كلمة المحرر

رواد األعمال الجدد
ّ
يملكون أدوات أفضل

يقف

قطاع التكنولوجيا المالية في

طليعة القطاعات الجديدة التي تعمل عليها

الخيارات التي تحرر العمالء من هذه السيطرة،

رواد األعمال الذين برعوا في
وهنا يأتي دور ّ

دول المنطقة ،توضع الخطط وتبنى الشراكات
ً
شوطا
مع بلدان ومؤسسسات قطعت

تتبنى تقنيات البلوكتسشين وتعمل وفق

ما يهمنا من موضوع التكنولوجيا المالية

حلوال سريعة لتبادل وتداول األدوات
وتقدم
ً

طويال في مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية.
ً
هنا ليس تطور التقنيات فقط وهو جزء

مهم ،ولكن األهم في هذه الزاوية ماتوفره
لرواد األعمال الجدد
التكنولوجيا المالية ّ

من فرص وأفكار تصلح إلطالق شركات

إطالق شركات جديدة تقدم خدمات مالية

يساند قطاع ريادة األعمال في البحرين وجود
منصات تكنولوجيةمرنة وهناك جهات عدة
ً
ً
محوريا في مساندة قطاع ريادة
دورا
تلعب
األعمال في البحرين

شبكات التمر بالبنوك وال بالمصارف المركزية.

في طليعتها مجلس التنمية االقتصادية

االستثمارية وفق آلية جديدة تشكل ثورة

من ناحية التشريعات أو خلق هذه البيئة

في عالم الخدمات المالية ،والشك أن هذه
الثورة تهدد هيمنة البنوك والقطاع المالي
التقليدي .وتجبره على مسايرة العاصفة

المحرك األساسي في هذا القطاع سواء
االيكولوجية.

وهناك بنك البحرين للتنمية و صندوق

العمل «تمكين» لدعم الشركات الناشئة

ناشئة جديدة تعتمد تطبيقات مستندة على

الجديدة والتعامل معها حتى اليفقد شرائح

والمتوسطة والكبيرة ،واليفرق في المعاملة

ألن الخدمات المالية تتيح أوسع اختصار حتى

في المنطقة العربية تتصدر مصر والبحرين

رواد
البيئة التجريبية المناسبة التي تستقطب ّ

واألفراد ،فهي تملك فرص واسعة إلطالق

مساندة لتطبيقات التكنولوجيا المالية

يوجد في البحرين عدة برامج ساعدت على

والعمالء الذين يتطلعون للتخلص من هيمنة

التشريعات المالئمة والمحفزة ،فتقف البحرين

«رواد» التابع لبنك
اب بحرين براند ،ثم برنامج ّ

وتملك البحرين بيئة تجريبية حاضنة للتكنولوجيا
ً
كثيرا من
المالية ساعدها على استقطاب

صناديق فينتشر كابيتال سواء كانت اقليمية

الصناديق المعني باستثمار  100مليون في

وفعاليتها  AWSالي البحرين التي أعطت

تأتي مبادرة «تمكين» البحرينية المتخصصة

التكنولوجيا المالية وماتوفره من فرص.

اليوم للعالقة بين المؤسسات المصرفية

تطبيقات وسيطة بين المؤسسات المالية

البنوك والمؤسسات المصرفية التقليدية على

خياراتهم االستثمارية وخيرات التحكم بأموالهم
وحركتها سواء على صعيد التحويل أو السحب

أو األيداع ،فالبنوك تتبنى سلسلة معقدة من

اإلجراءت التي تسمح لها بالسيطرة والمراقبة،
وفرض الرسوم .ولكن التطبيقات المستندة

ً
ً
وسعا من
طيفا
على التكنولوجيا المالية تملك

واسعة من عمالئه. .

واإلمارات والسعودية تنظيم بنية تحتية

وتقنيات انترنت األشياء ،أما من حيث تبني

في صدارة الجميع،

ً
ومؤخرا دخلت شركة امازون
رواد األعمال،
ّ

المزيد من التميز للبحرين كوجهة ممتازة لريادة
األعمال.

بين البحريني والمستثمر األجنبي ،كل هذا خلق

االعمال من كل انحاء العالم.

تنمية بيئة ريادة األعمال ،مثل برنامج ستارت
البحرين للتنمية وصندوق الواحة «صندوق

أو عالمية.

لدعم الحاضنات والمسرعات كواحدة من

أهم المبادرات المساندة ،فعلى مدى العشر
سنوات السابقة دعمت» تمكين «الشركات

الناشئة بمبلغ يقدر بـ  1.4مليار دينار بحريني.

في هذا المجال يبدو أن البحرين تتصدر دول

لرواد األعمال
المنطقة لتحجز موقعها كمركز ّ
الجدد.

Hassan Abdul Rahman
Editor in Chief
hassan@bncpublishing.net
@HassanRahmann
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األخبار

جائزة «مبتكرون دون  »35تتلقى ترشيحات
الشباب العرب من مؤسسات عربية وعالمية
أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل

و»إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة

عن استمرار تلقي الترشيحات لجائزة

أعمال عرب يقيمون في الواليات

المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا
وألمانيا.

«مبتكرون دون  »35العالمية من إم آي

وتشمل الجامعات المتقدمة حتى اآلن

 10أغسطس  ،2019لتعلن نتائجها خالل

التقنية العليا في دولة اإلمارات،

مينا» للتقنيات الناشئة ،الذي تستضيفه

في المملكة ،والجامعة األمريكية في

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على

في الواليات المتحدة ،وتصدر مجال

تي تكنولوجي ريفيو ،لغاية يوم السبت

أعمال الدورة الثانية من مؤتمر «إيمتيك
دبي يومي  5-4نوفمبر .2019

قصص نجاح المبتكرين العرب الشباب

ً
عاما من مختلف أنحاء العالم،
دون 35

وإبراز إنجازاتهم المبتكرة في العديد من
القطاعات الحيوية.

وأعلنت الجائزة عن تلقي مئات

الترشيحات لنخبة من الشباب العرب

جامعة خليفة وجامعة زايد وكليات

وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

القاهرة ،وجامعتي هارفارد وإم آي تي

ازدياد تأسيس األعمال في
ً
تزامنا مع المبادرات
اإلمارات
االقتصادية الجديدة

«اإلنترنت والويب» و «التقنيات الحيوية
ً
متبوعا بـ
المقدمة،
والطب» الطلبات
ّ

ً
حديثا من بينها
أثمرت المبادرات التي أطلقت

وتضم لجنة تحكيم الدورة الثانية من

أعداد المستثمرين الذين قرروا افتتاح شركات

«البرمجيات» ومن ثم «الطاقة».

جائزة «مبتكرون دون  »35مجموعة من

القوانين الجديدة لتأشيرات اإلقامة ،في زيادة
في اإلمارات.

الخبراء وأساتذة الجامعات والمستثمرين

وكشفت فاليينغ كولر ،وهي شركة تزاول

الدول العربية ،من أصحاب الخبرات

الحرة ،أن مجموعة واسعة من القطاعات

نشاطها في كل من المناطق الحرة وغير

من مؤسسات وجامعات عربية وعالمية

ورواد األعمال والباحثين من مختلف

حكومية من دولة اإلمارات والمملكة

الطويلة والرواد في مجاالت الذكاء

والمغرب وتونس والجزائر والسودان

وعلوم الجينوم واإلعالم والزراعة

نموا
باإلمارات في الوقت الحالي تشهد ً
مزدهرً ا في األعمال مثل الضيافة ،وتكنولوجيا

إلى ترشيحات من طالب وباحثين ورواد

واللغات والبرمجيات والهندسة الحيوية

والميكانيكية وغيرها.

وارتفعت االستفسارات الخاصة ببدء نشاط

وشركات ناشئة ومؤسسات وهيئات
العربية السعودية ومصر وسوريا

والكويت وعمان وفلسطين ،إضافة

االصطناعي واالستثمار والطب

المعلومات ،وتجارة التجزئة.

تجاري جديد مع حلول النصف األول من عام

 2019بحوالي  20٪مع ازدياد متوقع في هذه
النسبة.

وتتعامل الشركة مع االستفسار بشكل

بدءا من المراحل األولى البداية للعمل
احترافي ً

وبالتعاون مع المتخصصين من أجل إنشاء

وتنفيذ خطة عمل لها أساس متين وأهداف

واضحة ،فمن المهم فهم نوع العمل الذي

يرغب المستثمر في إطالقه قبل التفكير في

المكان الذي يريد أن يحصلوا فيه على ترخيص

مزاولة النشاط ،وهذا ما ساهم في رفع

مكانتها كرواد السوق في استشارات تأسيس
األعمال.

هذا وقد بدأت اإلمارات في تطبيق إجراءات

من أجل زيادة دعم وتحفيز نمو األعمال التجارية
الجديدة مع نهاية عام  ،2017وهو ما أثمر

سهل ضمان توفر إعطاء
بنتائج إيجابية ،كما ّ
المزيد من العقود للشركات الصغيرة عملية
تأسيس األعمال التجارية.
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واﺳﺘﺮخ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺘﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻜﻴﻔﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ
اﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﺗﺬﻛﺮﺗﻚ
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ِ
ﻓﺴﺘﻴﻔﺎل ﺳﻴﺘﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ رﺣﻠﺔ ﺗﺒﺤﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮل وﻣﺤﻄﺔ
ﻓﺴﺘﻴﻔﺎل ﺳﻴﺘﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ رﺣﻠﺔ ﺗﺒﺤﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮل وﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺠﺪاف اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .وﺑﻔﻀﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﺨﻮر ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﻜﻞ
ﺑﻜﻞ
ﻳﻤﻜﻨﻚ
اﻟﺨﻮر،
ﻣﺤﻄﺘﻨﺎﻣﺘﺮو
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ﺳﻬﻮﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﻬﻞ رﺣﻠﺘﻚ ِﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك.
ﻫﻨﺎك.ﺗﺒﺤﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮل وﻣﺤﻄﺔ
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ﺳﻴﺘﻲ ،ﻣﻌﻨﺎ
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اﻟﻤﺴﺎرات
ً

اﻟﺠﺪاف اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .وﺑﻔﻀﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﺨﻮر ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﻜﻞ

ﻴﺞ

اﻟﺘ

ﻗﻨ

ﺎة

D
C1

ﺠﺎ

ﻌﺒﺮ

اﻟ

ﺨﻠ

ﻣ

2

ﺳﻬﻮﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﻬﻞ رﺣﻠﺘﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك.

أوﻗــﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺮة واﻟﻔﻴﺮي:

اﻟﻘﺮﻫﻮد

اﻟﺨﻮر/اﻟﺠﺪاف

دﺑﻲ ﻓﺴﺘﻴﻔﺎل ﺳﻴﺘﻲ

BM

ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺪاف.

اﻟﺠﺪاف اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ .وﺑﻔﻀﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﺨﻮر ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﻜﻞ

ري

اﻟﻤﺴﺎرات

اﻟ

ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﺗﻨﻘﻞ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﺗﻨﻘﻞ
واﺳﺘﺮخ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺘﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻜﻴﻔﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ
اﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﺗﺬﻛﺮﺗﻚ
ِ
اﻟﺠﺪاف.
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻓﺴﺘﻴﻔﺎلﻓﻲ
اﻟﺠﺪاف.
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﻮل وﻣﺤﻄﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔﺗﺒﺤﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ
ﺗﻨﻘﻞﺗﻨﺘﻈﺮ رﺣﻠﺔ
ﻓﻲ ﺳﻴﺘﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ

دﺑﻲ ﻓﺴﺘﻴﻔﺎل ﺳﻴﺘﻲ
دﺑﻲ ﻓﺴﺘﻴﻔﺎل ﺳﻴﺘﻲ

BM2

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔBM2
دﺑﻲ ﻓﺴﺘﻴﻔﺎل ﺳﻴﺘﻲ

ﺧﻮر دﺑﻲ
ﺧﻮر دﺑﻲ

ﺣﻲ دﺑﻲ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ

اﻟﻤﺘﺮو  -اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ
اﻟﻤﺘﺮو  -اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ

DC1 BM2

اﻟﻌﺒﺮة
اﻟﻌﺒﺮة

DC1

ﻣﺮﺳﻰ ﺧﻮر دﺑﻲ
ﻣﺮﺳﻰ ﺧﻮر دﺑﻲ
ﺧﻮر دﺑﻲ

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ

أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺒﺎص اﻟﻤﺎﺋﻲ
اﻟﺒﺎص اﻟﻤﺎﺋﻲ

ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺣﻼت/اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ/اﻟﻤﻴﺰات
اﻟﻤﺘﺮو  -اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ

أوﻗــﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺮة واﻟﻔﻴﺮي:
اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ
ـﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺮة واﻟﻔﻴﺮي:
أوﻗـ
ﻣﺮﺳﻰ ﺧﻮر دﺑﻲ

اﻟﻌﺒﺮة

اﻟﺒﺎص اﻟﻤﺎﺋﻲ

دﺑﻲ ﻓﻴﺴﺘﻴﻔﺎل ﺳﻴﺘﻲ ) (BM2اﻟﺠﻤﻌﺔﻣﻦ  9:00ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  12:00ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
درﻫﻤﺎن ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻮاﺣﺪ
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  12:00ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
ﻣﻦ 9:00
 10دﻗﺎﺋﻖ )أوﻗﺎت اﻟﺬروة(
ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﻌﺒﺮة اﻟﻤﻜﻴّ ﻔﺔ
ً
اﻟﺬروة(أدﻧﻰ
رﻛﺎب ﻛﺤﺪ
8
ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﻟﻔﻴﺮي
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ  12:00ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ  20دﻗﻴﻘﺔ )ﺧﺎرج أوﻗﺎت
ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺠﺪاف اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ 7:00
ً  4:00ﻋﺼﺮاً
ﻣﺤﻄﺔ
وإﻟﻰ
اﻟﻔﻴﺮي ﻣﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺠﺎهأدﻧﻰ
رﻛﺎب ﻛﺤﺪ
درﻫﻤﺎن 8
ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﻟﻮاﺣﺪ
ﻟﻠﺸﺨﺺ
دﺑﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ
)(BM2
ﺳﻴﺘﻲ
ﻓﻴﺴﺘﻴﻔﺎل
دﺑﻲ
ﺳﻴﺘﻲ
ﻓﺴﺘﻴﻔﺎل
ً 4:00
ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
إﻟﻰ  12:00ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
ﻣﻦ 9:00
ﻋﺼﺮا
دﺑﻲ
ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ
ﻓﺴﺘﻴﻔﺎل ﺳﻴﺘﻲ

ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ
ً 4:00
ﻋﺼﺮا

ﺳﻬﻮﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﻬﻞ رﺣﻠﺘﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك.

اﻟﻔﻴﺮي
ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ دﺑﻲ
ً
 8رﻛﺎب ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ
ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﻟﻔﻴﺮي
ﺳﻴﺘﻲ ﻋﲆ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ ًاﻟﺮﺣﻼت وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ.
ﻟﻼﻃﻼع
ﻓﺴﺘﻴﻔﺎل
 4:00ﻋﺼﺮا
ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ دﺑﻲ

800 9090 rta.ae

ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺮﺣﻼت وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ.

800 9090 rta.ae
800 9090 rta.ae

800 9090 rta.ae

 8رﻛﺎب ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ

ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﲆ ﻣﺘﻦ رﺣﻼت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻓﺴﺘﻴﻔﺎلﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  5ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻨﻘﻞ
ﺳﻴﺘﻲﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺮﺣﻼت وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ.
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ
ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﲆ ﻣﺘﻦ رﺣﻼت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  5ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻨﻘﻞ
ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﲆ
اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺮﺣﻼتﺳﻨﻮات
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ 5
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻤﻜﻦ
ﻓﻘﻂ.اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺔ.
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺨﻄﻮطﻣﻜﺘﺐ
رﺣﻼتﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺘﻦﻳﺮﺟﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞﺗﻘﻞﺗﻮﻗﻴﺖ
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  5ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻨﻘﻞ ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋﲆ ﻣﺘﻦ رﺣﻼت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ.

األخبار
تواصل نمو عمليات االندماج واالستحواذ
للشركات الخاصة في الخليج خالل 2019
أصدرت شركة ’لومينا كابيتال

أدفايزرز‘ المحدودة (لومينا)

المتخصصة في االستشارات

المالية للشركات ،والتي تركز

«صندوق خليفة» يمدد مهلة التسجيل
مسابقة رواد القصر الثالثة

أعلن

صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تمديد فترة

دول مجلس التعاون الخليجي،

الخاصة تشمل التخطيط للجيل

الشركات الخاصة في منطقة

اندماج واستحواذ الشركات

اليوم «مؤشر ’لومينا‘ للشركات

التالي من اإلدارة ( )46%وتوفر

والذي يعد أول مؤشر لعمليات

األسواق ( .)38%ومن المتوقع

الخاصة» للربع الثاني من ،2019

والتي ستعقد في العاصمة أبوظبي ،على أن يكون تاريخ 20

مجلس التعاون الخليجي .ويتتبع

للمسابقة.

المملكة العربية السعودية.

وأشار المشاركون في االستبيان

على عمليات اندماج واستحواذ

التسجيل لرواد األعمال اإلماراتيين وأصحاب المشاريع واألفكار

المتقدمين
أغسطس القادم ،المهلة األخيرة الستالم طلبات
ّ

في اإلمارات العربية المتحدة أو

بأن األسباب الرئيسية لعمليات

االندماج واالستحواذ يستهدف

المبتكرة بالنسخة الثالثة من مسابقة رواد القصر – اإلمارات

وأن  90%من تلك الصفقات تم

الشركات الخاصة في دول

هذا التقرير الفصلي معدل قيم

رأس المال ( )34%وتنوع

أن تتصدر المملكة العربية

السعودية هذه الصفقات خالل

الفترة المتبقية من عام 2019

في ظل ارتفاع مستوى الجاهزية

صفقات الشركات الخاصة ضمن

للصفقات التي نشهدها بين

خليفة بالتنسيق مع مكتب صاحب السمو الملكي األمير أندرو،

المنطقة.

الحكومية االجتماعية ومشاريع

ودعم الشباب اإلماراتي في مسيرته نحو التقدم والريادة
ً
مدفوعا برؤية وتوجيهات القيادة
وتنفيذ أفكاره اإلبداعية

بعنوان ’حالة االندماج واالستحواذ‘
حللت من خالله بيانات اندماج

فرد أو فريق من مواطني دولة
تشترط المسابقة أن
يتقدم ٌ
ّ

وشركات االستثمار واالستشارات

المال على مستوى التمويل في

ً
ً
ً
واحدا كحد أدنى ،ويقوم العضو
إماراتيا
مواطنا
يضم الفريق

اإلماراتي بتقديم المشروع أمام لجان االختيار .ستركز المسابقة

المنطقة .وأشار االستبيان إلى
ً
نشاطا كانت
أن أكثر القطاعات

غير أن الصفقات الثانوية واصلت

المقدمة إلى الموضوع من زاوية علمية
ستتطرّ ق المشاريع
َّ

والمنتجات االستهالكية ،والتي

التكنولوجيا المحتمل على حياتنا اليومية ،من خالل تركيزهم على

مجلس التعاون الخليجي  63%من

وتأتي مسابقة رواد القصر – اإلمارات والتي ينظمها صندوق
دوق يورك ،في إطار الجهود الدؤوبة لغرس ثقافة االبتكار

الحكيمة في دولة اإلمارات.

اإلمارات العربية المتحدة بطلب المشاركة فيها ،على أن

لهذا العام على «التكنولوجيا التي تخدم البشرية» ،حيث

وتقنية متطورة ،يستكشف من خاللها المتنافسون تأثير

التكنولوجيا بصفة عامة ،وعلوم االتصاالت والروبوت ،والواقع
االفتراضي والذكاء االصطناعي.

وستعقد الجولة األولى للعرض المبدئي في أبوظبي بتاريخ 16

سبتمبر ،بينما ستقام الجولة الثانية في  18سبتمبر في إمارة

دبي ،أما المعسكر التدريبي فسيمتد على يومين متتاليين من 6
إلى  7أكتوبر القادم ،على أن يعقد الحفل الختامي والتصفيات

النهائية في  9أكتوبر  ، 2019وتهدف النسخة الثالثة من برنامج

رواد القصر-اإلمارات إلى تعزيز التواصل بين دولة اإلمارات

وعدد من األسواق الرئيسة األخرى ،حيث سيتمكن الفائزون

فيها من الحصول على فرصة المشاركة في النسخة الرابعة من
برنامج رواد القصر العالمي الذي ستنطلق فعاليته في قصر

سانت جيمس خالل شهر ديسمبر .2019
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طيف واسع من القطاعات في

ً
ً
استبيانا
مؤخرا
كما أجرت ’لومينا‘

واستحواذ الشركات الخاصة

ضمن السوق المتوسطة في

العمالء ،بدعم من اإلصالحات
البنى التحتية.

ً
لومينا‘أيضا إلى
ويشير تقرير’

ضعف نشاط األسهم الخاصة

وشبه انعدام أنشطة جمع رؤوس

مرحلة ما بعد مجموعة ’أبراج‘،
استقطاب االهتمام باألسهم

قطاعات الصناعة والرعاية الصحية

الدولية الخاصة على مستوى

بلغت قيمة صفقاتها ضمن دول

والتي يتوقع أن تقود معظم

عمليات االندماج واالستحواذ،

التمويل والمحافظ على حد سواء،
أعمال األسهم الخاصة في
المنطقة.

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

 .1مرنة في أعمالها

تمتاز الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها

مرنة في أعمالها ،إال أن من الضروري إقامة

توازن ما بين السرعة واتخاذ القرارات الذكية.
فاالستثمار في برامج التحليالت سيساعد

الموظفين األنسب في الشركة على ترسيخ
مهاراتهم في التعامل مع البيانات ،وبالتالي

االستفادة من علم التوقعات.

 .2قادرة على االبتكار

تمتاز الشركات الصغيرة والمتوسطة
بأنها تهتم بعمالئها بشكل جيد،
وبغية إدارة عالقاتها وسالمة
حساباتها الكلية مع العمالء ،يمكن
لهذه الشركات استخدام حلول إدارة
عالقات العمالء.

التوريد التي تستطيع تعقب وإدارة الشبكة،

وأدوات إدارة المستودعات لتخزين المنتجات

المناسبة في المكان المناسب ،إضافة إلى

علم التسعير الديناميكي ألجل الحفاظ على

تمتاز الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها

صلة بعالم االقتصاد المتحول بسرعة.

تطبيق بعض اإلجراءات االحترازية ،مثل

ومتوسعة
 .5نامية
ّ

قادرة على االبتكار ،إال أنها قد تحتاج إلى

اشتراط عمل توقيعين ألجل المشتريات التي

تمتاز الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها

على التفكير قبل االنفاق .حيث يمكن للحلول

لهذه الشركات اختيار حلول برمجية قابلة

تساعد على إدارة الطاقة االبداعية وإحالتها

إضافة موظفين أو إنشاء أقسام جديدة أو

تتجاوز مستوى معين ،ذلك بهدف التشجيع
البرمجية ،مثل إدارة دورة حياة المنتج ،أن

نحو تطوير المنتج ،وتوجيه طاقم البحث

والتطوير عبر إجراءات عملية خاضعة للرقابة

تنمو وتتوسع بشكل مستمرّ  ،ويمكن اليوم

وأفريقيا لدى إنفور

للتوسع بدرجة عالية لدى نمو الشركة أو

ولوحات المعلومات المستندة إلى األدوار،

التوسع في األسواق الناشئة .حيث لم يعد

من الضروري هدم واستبدال كل شيء عندما

تتضمن تلبية أي امتثال للوائح التنظيمية ذات

تقوم الشركة بعملية استحواذ أو اندماج مع

 .3مهتمة بالعمالء

 .6منتجة

الصلة.

تمتاز الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها

تهتم بعمالئها بشكل جيد ،وبغية إدارة
عالقاتها وسالمة حساباتها الكلية مع

العمالء ،يمكن لهذه الشركات استخدام

حلول إدارة عالقات العمالء .حيث تساعد

جوناثان وود ،المدير العام لمنطقة الشرق األوسط

شركة أخرى.

تمتاز الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها

وقواعد المعرفة ومسارات العمل الموصوفة
التي تدفع بالبيانات نحو المستخدمين

وترشدهم في تطبيق أفضل الممارسات
واتخاذ القرارات الذكية المستنيرة.

 .7مقتصدة في النفقات

تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة على

والحد منها ،وفي
االقتصاد في النفقات
ّ

منتجة ،ويجب عليها في هذا اإلطار تمكين

هذا السياق تتيح الحلول السحابية وفق

استباقية ومواكبة للخطة االستراتيجية

والمتوسطة أدوات رقمية ذكية مع كفاءة

قواها العاملة من اتخاذ قرارات مستنيرة

هذه البرمجيات المدراء في التركيز على بناء

ً
قادرا على العمل بذكاء أكبر ال بجهد أكثر،

شاملة دون الحاجة إلى بذل استثمار رأسمالي
ً
مسبقا .وهذا يسهل على الشركات
كبير

فضال عن
للربحية والمشتريات المزمعة تاليً ا،
ً

االستخدام في إعداد التقارير ،ومنصات العمل

دون إنهاك للسيولة المالية.

العالقات مع العمالء ،مع إيالء األهمية
مسارات النمو بعيدة المدى.

 .4مواكبة للعصر ولتطلعات العمالء

تمتاز الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها

مواكبة للعصر ولتطلعات العمالء ،وتحتاج

هذه الشركات أن تتسيد الموقف الرقمي
بغية تلبية توقعات عمالئها ،ما يعني أنه

ينبغي االستفادة من التجارة االلكترونية التي

في الشركة .ويجب أن يكون كل موظف

نموذج االشتراك الشهري للشركات الصغيرة

مع االستفادة من األدوات السهلة على

النامية النهوض بعملياتها التشغيلية والمالية

تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة
والحد
على االقتصاد في النفقات
ّ
منها ،وفي هذا السياق تتيح الحلول
السحابية وفق نموذج االشتراك
الشهري للشركات الصغيرة
والمتوسطة أدوات رقمية ذكية مع
كفاءة شاملة دون الحاجة إلى بذل
مسبقا.
ً
استثمار رأسمالي كبير

تستطيع اقتراح وتوقع المشتريات القادمة

والمنتجات المخصصة بحسب األذواق

الشخصية ،وتطبيق حلول إدارة سالسل
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 7مزايا

وبصرف النظر عن المنطقة فإن جاذبية

امتالك مشروع تجاري تعتبر فكرة مثالية

تجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة
مهيأة لريادة االبتكارات الرقمية

كشفت

إنفور ،الشركة الرائدة

في تطوير البرمجيات للشركات الصغيرة

والمتوسطة ،أي بنسبة  99%من إجمالي

األعمال هناك .وتوظف هذه الشركات

والمتوسطة والكبيرة ،عن  7مزايا تتمتع بها

 58.9مليون موظف ،ما يعادل  47.5%من

مؤهلة للعب دور الريادة في مجال

في حين يبلغ عدد الشركات الصغيرة

الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجعلها
االبتكارات الرقمية.

ويتم تصنيف األعمال الصغيرة والمتوسطة
ً
وفقا لعدد موظفيها وإيراداتها السنوية ،إذ

إجمالي الموظفين في الواليات المتحدة،

والمتوسطة في االتحاد األوروبي 23.5
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تمارس دون شك دورها المهم في التجارة
العالمية المعاصرة ،وغالبً ا ما تحقق الريادة

في االبتكار وتدفع بأفضل الممارسات.

تمتاز الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها
مواكبة للعصر ولتطلعات العمالء ،وتحتاج
هذه الشركات أن تتسيد الموقف الرقمي
بغية تلبية توقعات عمالئها.

صغيرة فيها أقل من  10موظفين .وفي

من  999موظفا وإيراداتها السنوية أقل من

في الواليات المتحدة ،هناك 30.2

الدوام ،لكن األعمال الصغيرة والمتوسطة

قوة مهمة تجعلها تتبوأ مكانها المثالي في

آسيا ،تمثل األعمال الصغيرة والمتوسطة

مليون شركة من فئة األعمال الصغيرة

بالطبع ،األمر ليس بهذه البساطة على

مليون شركة ،ممثلة بذلك  99%من إجمالي

تُ صنف الشركات ضمن فئة األعمال الصغيرة

مليار دوالر.

العمل وإحداث تأثير مغزوي في الصناعة.

ما هي المزايا التي تتمتع بها
الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

علما بأن تسع شركات
األعمال األوروبيةً .
من أصل عشرة هي في الواقع مؤسسات

والمتوسطة إن كان عدد موظفيها أقل

على األغلب كونها تستحضر صورً ا عن
االستقالل المالي والتمتع بمرونة ساعات

شريحة أصغر ،حيث تستأثر بحصة تزيد بقليل

عن  50%من الناتج اإلجمالي المحلي للدول

وتسهم بنسبة تبلغ  30%من صادراتها.

تتميز األعمال الصغيرة والمتوسطة بنقاط

العصر الرقمي .ولنأخذ نظرة أقرب على

سبعة من هذه المميزات إلى جانب بعض

النصائح حول كيفية تعزيز نقاط قوة األعمال
الصغيرة والمتوسطة:

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

نصح التقرير المستثمرين
الذين يبحثون عن عائدات إيجار
مرتفعة في أبوظبي التركيز
على مناطق جزيرة السعديات
للشقق ،والتي توفر عائدات
استثمار ممتاز بنسبة ٪ 8.7
ألف درهم في األشهر الستة
األولى من عام  ،2019بينما

شهدت الوحدات المكونة من 5
غرف نوم في المرور انخفاضات

مماثلة مع انخفاض األسعار من

 220ألف درهم إلى  200ألف
درهم.

ونصح التقرير المستثمرين الذين

يبحثون عن عائدات إيجار مرتفعة

في أبوظبي التركيز على مناطق

جزيرة السعديات للشقق ،والتي

توفر عائدات استثمار ممتاز بنسبة

 ،٪ 8.7في حين أن منطقة الريف
توفر أفضل العائدات على تأجير

للفيالت بمتوسط يقدر بـ7.1٪

بحسب مساحة وطبيعة الوحدات
السكنية.

ً
وتعليقا على النتائج التي أوردها
التقرير ،قال حيدر علي خان،

الرئيس التنفيذي لموقع بيوت

قائال« :في النصف األول من
ً
عام  ،2019شهدت أبوظبي

خطوات مهمة لتعزيز موقعها

كخيار جذاب للمستثمرين العالميين

من خالل فتح سوق التملك

الحر .في السنوات األخيرة،

رأينا أبوظبي تكتسب المزيد

من االنفتاح العالمي من خالل

استضافة األحداث الدولية

البارزة بما في ذلك األولمبياد
الخاصة والفورموال  ،1األمر

الذي من شأنه جذب المزيد من

الجاليات لالستقرار وبالتالي تدفق

االستثمارات في السوق العقاري
في العاصمة ،وبخاصة المناطق

الجديدة التي يتم تشييدها مثل

جزيرة ياس وجزيرة السعديات».
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تحتل دولة اإلمارات العربية
ً
ً
عربيا
حاليا المرتبة األولى
المتحدة
ً
عالميا من حيث قدرتها على
و27
جذب االستثمار األجنبي المباشر،
ومن المتوقع أن تتقدم بالترتيب
العالمي خالل السنوات المقبلة
ً
خاصة مع دخول قانون التملك الحر
حيز التنفيذ.

بأسعار معقولة .من ناحية أخرى،

تشهد المناطق الناشئة مثل
ً
ارتفاعا في األسعار ،حيث
الغدير

ارتفعت أسعار الوحدات المكونة
من غرفتي نوم بنسبة ،6.7٪

ويعزى هذا االنخفاض إلى عمليات
التسليم األخيرة للوحدات األكبر
ً
مساحة في تلك المنطقة.

وفي الوقت نفسه ،فقد سجلت

منطقة المرور بالنسبة إليجارات
ً
انخفاضا بنسبة 10.7٪
الشقق

مناطق التملك الحر

للوحدات المكونة من غرفة نوم

تهيمن على اهتمام المستثمرين العقاريين في أبوظبي

أظهرت

بيانات تقرير

شركة بيوت لسوق العقارات

األجنبي المباشر ،ومن المتوقع

أن تتقدم بالترتيب العالمي خالل

أعلى متوسط من عوائد االستثمار

وتفصيال ،الحظ
عقارات أكبر.
ً
التقرير تسجيل أكبر نسبة انخفاض

مما يؤكد أنها الخيار األكثر ربحية

منطقة الريف ،حيث انخفضت

أما بالنسبة لعوائد االستثمار في

في أبوظبي للنصف األول من

المستثمرين العقاريين من

وكشفت بيوت في التقرير

والتي تصل إلى  8.7٪بحسب

المنطقة في بالعقارات المتوفرة

في العاصمة خالل األشهر

الستة األولى  ،2019وذلك

ً
تزامنا مع قانون التملك الحر

للعقارات واألراضي في المناطق

العقاري المتخصص بسوق

أبوظبي أن المناطق الحديثة

الرئيسية مثل جزر الريم وياس

والسعديات هي أكثر المناطق

في حين أن المناطق التي تتمتع

من عام  ،2019حيث شهدت

على مناطق التملك الحر مثل

بعقارات ذات أسعار معقولة

الريف وشاطئ الراحة ومدينة
مصدر.

ً
ووفقا لمكتب أبو ظبي

لالستثمار ،تحتل دولة اإلمارات
ً
حاليا المرتبة
العربية المتحدة

ً
ً
عالميا من حيث
عربيا و27
األولى
قدرتها على جذب االستثمار

للمستثمرين.

تفضيال لشراء العقارات مقارنة
ً

االستثمارية في أبوظبي لألجانب،

األمر الذي ساهم بازدياد الطلب

طبيعة ومساحة الوحدة السكنية،

وأشار التقرير أن السوق العقاري
ً
تصحيحا في
في أبوظبي أظهر

بالنصف الثاني من عام ،2018

مثل مدينة محمد بن زايد ومدينة

خليفة  Aوالمرور تتصدر المناطق
ً
ووفقا
المفضلة لالستئجار.
لبيانات موقع بيوت ،تظل جزيرة
الريم أكثر المناطق شعبية في
أبوظبي لشراء وتأجير الشقق،

تليها شاطئ الراحة لبيع الفلل
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بنسبة .9.7٪

كما شهدت أسعار شراء واستئجار

ومدينة محمد بن زايد لتأجير الفلل.

ً
خاصة مع دخول
السنوات المقبلة

عام  2019عن ازدياد اهتمام

انخفضت إيجار االستوديوهات

الفلل السكنية في أبوظبي
ً
ً
نسبيا مما يوفر للمشترين
انخفاضا

أبوظبي ،فتوفر جزيرة السعديات

قانون التملك الحر حيز التنفيذ.

واحدة ،تليها مدينة خليفة  ،Aحيث

التوجهات خالل النصف األول

أسعار مبيعات الشقق واإليجارات
ً
انخفاضا يتراوح بين  4٪و.11٪

والمستأجرين الفرصة للترقية إلى

بالنسبة للفلل السكنية في

أسعار وحدات الفلل المكونة من
 3غرف نوم و 5غرف نوم بنسبة

ً
تماشيا
 ٪ 5.9و 7.8٪على التوالي

مع المسار العام .أما بالنسبة

لسوق تأجير الفلل السكنية ،فقد

شهدت كل من جزيرة السعديات
ً
انخفاضا بنسبة وصلت
والمشرف

وشهدت مناطق التملك الحر مثل
ً
انخفاضا في
الريف وشاطئ الراحة

السكنية ،حيث انخفضت إيجارات

ً
تقريبا ،مما أتاح للمستثمرين
13٪

غرف نوم في جزيرة السعديات

المناطق الواقعة بالقرب من دبي

الثاني من عام  2018إلى 300

أسعار الوحدات العقارية بنسبة

فرصة شراء العقارات في هذه

إلى  9.1٪في بعض الوحدات

الفلل السكنية المكونة من 3

من  330ألف درهم في النصف

تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح

انطلقت
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العديد من المشاريع واألفكار

الجديدة في المنطقة معتمدة على تقنيات

تطبيقات مستوحاة من التكنولوجيا المالية
ً
ً
كبيرا في عتماد
اتسارعا
وبينت الدراسات

التقنية المالية «فينتك» بين المستهلكين في
الفترة الماضية.

بناء على عدد الشركات الصغيرة التي
ً
مؤخرا في المنطقة ،فإن
انطلقت

التطبيقات المعتمدة على التكنولوجيا المالية

انتشرت بشكل ملحوظ ،وسجل مؤشر اعتماد
ً
نموا بوتيرة أسرع من
التكنولوجيا المالية

المتوقع .وعلى الصعيد العالمي ،يستخدم

 64٪من المستهلكين النشطين رقميا تقنية

«فينتك» على مستوى  27سوقا ماليا .وقد
قام المؤشر لهذا العام باستطالع أكثر من

 1000مؤسسة في خمس دول ،ووجد أن
نحو ربع المؤسسات قد استخدمت واحدة

على األقل من آليات «فينتك» عبر الفئات

األربع التالية :البنوك والمدفوعات ،اإلدارة

المالية ،التمويل ،والتأمين وكلها لها عالقة

خدمات ذكية ،كما أنها تخدم قطاعا واسعا

من خالل تقديم الخدمة بشكل أسرع وبصورة
أكثر كفاءة .كما أن تلك التقنية تقدم تلك

بالمستهلك المباشر مايعني أن هناك فرص

الخدمات في صورة عروض فردية ،فالجمع

تعتمد على الربط بين التقنيات الجديدة في

فردي وتطبيق التكنولوجيا المتطورة يمكن

حسب احصاءات حديثة شهدت منطقة
ً
ارتفاعا
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

بكفاءة عالية ،فضال عن انخفاض التكلفة

كبيرة الستخدام أفكار وتطبيقات تجارية
هذا المجال وبين المستهلك المباشر.

ملحوظا في معدل إطالق الشركات الناشئة

في مجال التكنولوجيا المالية ،حيث تضاعف
عدد الشركات الناشئة التي انطلقت بين

بين العروض التي تستهدف العمالء بشكل

الشركات التي تطبق هذه التقنية من التمتع
المرتبطة بكل معاملة.

كما تتميز تلك الشركات بعدم اتباع

اللوائح التنظيمية المشددة التي تحكم

المؤسسات المالية التقليدية .ومع تسارع

السوق البحرينية ال يوجد فيها مناطق
حرة ورواد األعمال يتواجدون فيها كشركة
محلية معترف بها في الخليج ،كما تتميز بأن
كل الجهات الداعمة لألعمال تتواجد في
مكان واحد ،مما يسهل على رائد االعمال
االنخراط في سوق العمل كما أن السوق
مالئمة لتجريب أفكار جديدة واختبارها
بطريقة أسهل وتكلفة أقل من اإلمارات.

من خالل االستحواذ على الشركات التي

تطبق تلك التكنولوجيا .كما بدأت بتحويل

منتجاتها وخدماتها بما يتماشى مع تلك

عامي  2013و .2015ومن المتوقع أن يصل

النمو التكنولوجي ،تخلفت األطر التنظيمية
ً
نظرا
وراء التحوالت التكنولوجية السريعة

التقليدية القائمة بالتحول نحو تلك التقنية

إلى نحو  96شركة خالل عام  2019و465

كاف من خالل إطار
ٍ
يمكن مالحقتها بشكل

المتطورة التي تقدمها شركات التكنولوجيا

عدد الشركات الناشئة في مجال «فينتك»

التكنولوجيا .وتأتي رغبة المؤسسات

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ألن وتيرة االبتكار سريعة للغاية بحيث ال

شركة بحلول عام  .2020كما أنه من المتوقع

تشريعي .باإلضافة إلى ذلك ،تتمتع الشركات

المالية من ناحية وحرصها على عدم فقدان

المالية من  287مليون دوالر خالل عام 2019

االستخدام وقادرة على تلبية احتياجات

المجال التكنولوجي من ناحية أخرى.

أن تقفز االستثمارات في قطاع التكنولوجيا
إلى  2.28مليار دوالر بحلول عام .2022

العاملة بتلك التقنية بآليات رقمية سهلة
العمالء.

وقد انعكست تلك التطورات على

التطبيقات الجديدة في مواجهة مع

المؤسسات المالية التقليدية القائمة في

تمثل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا
ً
خطرا على مقدمي
المالية والمصرفية

كيانات تتبع تقنية «فينتك» بالشراكة مع

القطاع المالي التقليدي
الصور © Shams

الخدمات المالية التقليدية لكونها تتيح

اآلونة األخيرة ،حيث قامت باالستثمار في
شركات ناشئة تتبع التكنولوجيا المالية

المتطورة أو االستثمار في شركات جديدة أو

من أجل االستفادة من كفاءة الخدمات

حصتها السوقية أمام المنافسين الجدد في

البحرين منصة للتكنولوجيا المالية وحاضنة
لريادة األعمال

ً
ً
رياديا في تبني وتعميم
دورا
تلعب البحرين

التكنولوجيا المالية في المنطقة ،وعند
الحديث عن قطاع التكنولوجيا المالية

فالبحرين سباقة في هذا المجال ،ولها دور <<<
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رواد األعمال الجدد
ّ
ينطلقون مع

خاص Entrepreneur Al Arabiya
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بيئة داعمة لريادة األعمال

يقول سعد« :في اآلونة األخيرة يوجد

في البحرين عدة برامج ساعدت علي

تنمية مجال الريادة ففي البداية برنامج

ستارت اب بحرين براند ،ثم برنامج «رواد»
التابع لبنك البحرين للتنمية والمعني

بمساعدة رواد االعمال سواء كانوا من

البحرين او من خارجها ولديهم برامج توعية

للمستثمرين وبرامج ارشادية لدعم رواد

االعمال وفي نفس الوقت نظموا البيئة

االستثمارية في البحرين والمنطقة وعملو

لرواد األعمال للقاء
إلعطاء الفرص ّ

المستثمرين ،وكانت مبادرة من مجلس

التنمية االقتصادية وتبناها بنك البحرين

للتنمية عبر خلق صندوق الواحة صندوق
الصناديق المعني باستثمار  100مليون

في صناديق فينتشر كابيتال سواء كانت
اقليمية او عالمية».

مبادرات وخدمات تقدمها «تمكين»

لريادة االعمال

تقوم مبادرة «تمكين» البحرينية بدعم

الحاضنات والمسرعات وفي هذا المجال

جزء من ميدل ايست فنتك سوسييشن

وهي شبكة إقليمية للتكنولوجيا المالية،
وهو مبادرة شراكة بين القطاع الخاص

والقطاع العام مع مجلس قطاع التنمية

ً
أيضا ،وهو منصة مستقلة فريدة من نوعها
فيها موقع أساسي يعتبر أكبر مقر لشركة
تكنولوجيا مالية في المنطقة ،ولهذه

مجلس التنمية االقتصادية محرك
أساسي لريادة األعمال من ناحية
ً
ً
رئيسيا في
دورا
التشريعات ولعب

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

قامت بدعم  3مسرعات هم فالت  6البز

المنصة بيئة ايكولوجية مبنية فوق المنصة،

وهي مسرعة اعمال من هونج كونج منطلقة

قبل عدة اعوام لتطوير البيئة االيكولوجية

المصرفية ،بنك ثمار ، AFS ،السالم،

بانترنت األشياء ،وتدعم «تمكين» الشركات

الخطة كان تطوير التشريعات وتنمية القطاع

الكويتي ،بنك البحرين الوطني ،بي بي

مساعدات تقدم للبحرينين وغيرهم كذلك

المنطقة وخارجها ،فكانت أفضل طريقة

تجاري قائم بالبحرين بغض النظر عن جنسية

القطاع الحكومي سواء من مجلس التنمية

المركزي والداعم الرئيسي مجلس التنمية

االلكترونية ألخ ،..وفي نفس الوقت الحصول

ويضيف» بالطبع يوجد عدة برامج في خليج

وشركات التأمين والتكنولوجيا والشركات

فيه الشركات وتختلط فيما بينها برغم

من مصر وهي معروفة إقليمية ،ونست،

الي التكنولوجيا المالية ،وبرينك المتخصصة

بدعم أجور موظفيها وشراء معدات وهي
تدعم الشركات ( أي شركة لديها سجل

وبالنسبة للبحرين يوجد توجه استراتيجي

للتكنولوجيا المالية ،وجزء رئيسي من هذه

نفسه وبناء عالقات مع دول مختلفة في
إلنشاء هذه المنصة هوالدعم عن طريق

مالكها) في التسويق والترويج عند المشاركة

االقتصادية ومصرف البحرين والحكومة

مدى العشر سنوات السابقة دعمت تمكين

على دعم القطاع الخاص متمثل في البنوك

في فعاليات داخل البحرين او خارجها وعلي

الشركات بمبلغ يقدر بـ  1.4مليار دينار
ً
أيضا برامج
بحريني وهو مبلغ ضخم ،ولديها

كثيرة وتدعم فعاليات ريادة االعمال والعام

القادم تستقبل البحرين منتدى ريادة األعمال

العالمي وتمكين هي الراعي الرئيسي لهذا
المؤتمر.

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

يعد خليج البحرين للتكنولوجيا المالية « فنتك»

العائلية فالمرحلة القادمة هي مرحلة تكاتف
وتعاون لتطوير هذه البيئة االيكولوجية.

مصرف البحرين اإلسالمي ،مجموعة البركة

ومجموعة بن هندي البحرينية ،بيت التمويل
كيه ،بي ام ايه باريباس ،ميكروسوفت،

زيرو  1سيمتريك وغيرها من الشركات

الكبيرة ،وبالطبع بدعم من مصرف البحرين

االقتصادية».

البحرين «فنتك» فهو ليس فقط مقر تستقر

تركيزنا على ذلك لخلق ملتقى لرواد االعمال
في مجال التكنولوجيا المالية مع شركات

في البحرين او خارجها حتى مع الهيئات

شركاء وخبرات متكاملة
ً
حاليا أكثر من  50شريك
يقول سعد »:يوجد

الحكومية كالبنك المركزي ،فنحن نركز
ً
أيضا على كيفية العمل مع شركاء والعمل

ضمنهم شركات محلية وإقليمية وعالمية

مواكبة التطورات ومن ثم النهوض بالبيئة

في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية من

نذكر منها علي سبيل المثال ال الحصر:

على فهم احتياجاتهم ومساعدتهم على
االيكولوجية بالبحرين<<< .
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تقوم مبادرة «تمكين» البحرينية
بدعم الحاضنات والمسرعات وفي
هذا المجال قامت بدعم  3مسرعات
هم فالت  6البز من مصر وهي
معروفة إقليمية ،ونست ،وهي
مسرعة اعمال من هونج كونج
منطلقة الي التكنولوجيا المالية،
وبرينك المتخصصة بانترنت األشياء.
عدة مشاريع من ضمنها مشروع ستارت

اب بحرين وهو المنصة الرئيسية لريادة
ً
وأيضا هو
ورواد االعمال في البحرين،

الشريك المؤسس في خليج البحرين

«خليج البحرين للتكنولوجيا المالية» و«تمكين» اتطلقت أول برنامج متكامل لبناء الكفاءات في التكنولوجيا المالية

ريادي على مستوى مصرف البحرين المركزي

فهو المصرف الوحيد بالشرق األوسط

الذي لديه تشريعات خاصة بالتكنولوجيا

الجتذاب رؤوس األموال وأنشطة األعمال
الجديدة.

ولكن ماهو دور البحرين في تمكين بيئة

للتكنولوجيا المالية.

ً
ايضا بنك البحرين
باإلضافة للمجلس يوجد

للتنمية وهو شريك مهم في هذه البيئة
ً
ايضا صندوق العمل «تمكين»
كما يوجد

وهو يدعم الشركات الناشئة والمتوسطة
والكبيرة وبغض النظر عن المالك بحريني

المالية ،حسب خالد سعد الرئيس التنفيذي

التكنولوجيا المالية وعالم ريادة األعمال؟

أو مستثمر أجنبي ،كذلك وزارة التجارة

وعضو مجلس إدارة «ميدل ايست فتنك

سوسيشن»-الشبكة اإلقليمية للتكنولوجيا

مفهوم ريادة االعمال جديد إلى حد ما،

خاصة لجهة التقاليد والتجربة في منطقتنا

تأسيس وتسجيل الشركات في البحرين
ً
مزيدا من رجال
مما يعمل علي استقطاب

مجلة رواد االعمال العربية :إن البحرين تملك

المحرك األساسي في هذا القطاع سواء

لمصرف البحرين المركزي الذي خلق البيئة

لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية « فتنك»

المالية ،قال سعد في حديث سابق مع

بيئة تجريبية حاضنة للتكنولوجيا المالية
ً
كثيرا من
وقد ساعد هذا على استقطاب

رواد األعمال الذين جاؤوا حتى من سان

فرانسيسكو الختبار منصاتهم في البحرين

إضافة لرواد اعمال محليين واقليميين جاؤوا
ً
ومؤخرا دخلت شركة
من أوروبا وآسيا،
امازون وفعاليتها  AWSالي البحرين التي
أعطت المزيد من التميز للبحرين كوجهة

ممتازة لريادة األعمال ،ويساند قطاع

ريادة االعمال في البحرين وجود منصات

تكنولوجية غير مسبوقة .وهناك جهات عدة
ً
ً
محوريا في مساندة قطاع ريادة
دورا
تلعب
األعمال في البحرين أولها مجلس التنمية

االقتصادية ،وهو العب مهم ً
جدا في خلق

بيئة مناسبة لريادة األعمال وقام بجهود
مكثفة أكثر في هذا المجال ،خاصة بعد

هبوط أسعار البترول في المنطقة ،حيث

أصبح من المهم خلق هذه البيئة المحفزة
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لرواد األعمال في قطاع التكنولوجيا المالية فينتك
دور كبير ّ

خالد سعد ,الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا
المالية «فتنك»

وتسعى المملكة لوضع تشريعات مالئمة

رواد األعمال وفي نفس
الستقطاب ودعم ّ
الوقت تساعدها على تحقيق رؤيتها 2030
بالنسة للتحول االقتصادي.

وتحاول خلق بيئة ايكولوجية مالئمة .أما السوق
البحرينية فهي تتميز بكونها على مستوى

ورواد األعمال
واحد ال يوجد فيها مناطق حرة ّ
يتواجدون فيها كشركة محلية ومعترف بها

في الخليج ،كما تتميز بأن كل الجهات الداعمة

لألعمال تتواجد في مكان واحد ،مما يسهل على

رائد األعمال االنخراط في سوق العمل كما أن
السوق مالئمة لتجريب أفكار جديدة واختبارها

ألنها ممرإجباري للخدمات المصرفية

والن تطبيقات الخدمات الجديدة تمكن

مستقبال فهي بيئة خصبة إلطالق
ً

من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية

الشركات وهنا يأتي دور رجال األعمال

مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم،

الجدد من المؤهلين الذين خبروا عالم

سواء على مستوى المعامالت

التقنيات الجديدة ،ونجاحهم في ابتكار

والمدفوعات والمدخرات واالئتمان

تطبيقات جديدة سيزيد من وجود

والتأمين ،حيث يتم تقديمها لهم بطريقة

الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا

تتسم بالمسؤولية واالستدامة فهي

المالية وينقلها إلى مناطق جغرافية

تنتشر بسهولة وتلقى القبول من قبل

واسعة النطاق ،ما يتيح فرصة أمام تلك

شرائح واسعة من المستهلكين .مما

الشركات لجذب عدد كبير من العمالء.

ً
يجعل تحقيق العوائد ً
ميسرا.
أمرا

وربما يكون اجتذاب العمالء لتلك الشركات

في كثير من األحيان ،ال تحتاج الشركات

ً
صعبا في بادئ األمر ،إال
التكنولوجية

الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

أنها ستحظى بإقبال كبير عندما تبدأ تلك

«فينتك» إلى وجود مادي في المناطق

الخدمات التكنولوجية في االنتشار على

التي تغطي خدماتها ،ما يؤدي إلى

نطاق أكبر .فهناك شركات تخدم عددا

انخفاض تكلفة الخدمات المقدمة

هائال من العمالء من جميع أنحاء العالم

للعمالء ،باإلضافة إلى تقليل الوقت

دون وجود مادي لها في العديد من

المستغرق في المعامالت مثل طلبات

البلدان.

القروض .المالية

بطريقة أسهل وتكلفة أقل من اإلمارات،
ً
مؤخرا في الترويج لنفسها
لقد بدأت البحرين

عبدالرحمن أبو مالح
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برامج لتسريع األعمال

يجري التركيز على الشركات التي تغطي

كل قطاعات التكنولوجيا البلوكتشين ،داتا
انليتكس ،العمالت الرقمية ،تكنولوجيا

التأمين ،تكنولوجيا الذكاء الصناعي وغيرها،

ويوجد برنامج لتسريع االعمال لدعم شركات

معينة لديها تكنولوجيا وعمالء في بلدان

أخرى ترغب بالتوسع وتستطيع عمل إضافة
بالسوق البحريني وعادة يتم االختيار بدقة
في هذا البرنامج وحاليا نعمل مع شركة

إقليمية وأخرى اسيوية في الذكاء الصناعي
وكذلك شركة أمريكية ،تقوم فتنك

"خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"
منصة لدعم للشركات غير البحرينية
ويقدم لها المساعدة لتكون جزء
من البيئة االيكولوجية من أول يوم
النطالقتها ،ويساعدهم لفتح األبواب
من الناحية التمويلية وتأمين الشراكة
مع مجلس التنمية بدون أي تكلفة

كما اطلقنا تقرير هو أكبر تقرير سنوي

في التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق

ً
قريبا،
األوسط  ،وسوف نطلق تقارير أخرى
كما نعمل على عدة فعاليات منها فعالية

مختصة بالبلوكتشين في  22من نوفمبر،

اإلقليمي وفي المستقبل العالم وهذا هو
هدفنا الرئيسي».

لرواد األعمال غير البحرينيين
دعم ّ
تقوم البحرين بتقديم الدعم للشركات

التي تحتاج في األساس إلنشاء مقر لها

في البحرين ،وبإمكان أي شركة اتخاذ خليج

بمسانتدها في التوسع بالسوق البحرينية
أو اإلقليمية دون ان يكون لها مقر بخليج

البحرين والدعم يكون على عدة مراحل
ً
لوجستيا.
وكذلك بالترويج لها

رواد األعمال «مقارنة»
خدمات ّ
السوق االماراتية والسعودية أكبر من

السوق البحريني ،وتتميز السوق اإلماراتية

ً
موقعا لها وتقدم
البحرين للتكنولوجيا المالية

رواد األعمال واغلبهم يتواجدون
بكثرة ّ

البيئة االيكولوجية من أول يوم ،وتقدم لهم

ً
رسميا الشركات ال
الي السوق ولكن
ً
جزءا من دولة االمارات ولكن مع
تعتبر

البحرين لهم المساعدة ليكونوا جزء من

ما يحتاجونه لدخول السوق وفتح األبواب

وتقدم لهم معونات الشراكة مع مجلس

التنمية ليساعدهم على تأسيس شركاتهم

في المناطق الحرة لسهولة الدخول

ذلك يوجد بيئة ايكولوجية قوية وشريحة
كبيرة من المستثمرين المولودين في

وتوجد على اجندتنا للعام القادم مؤتمرات

في البحرين وعادة هذا يتم تقديمه بدون أي

اإلمارات كما أن الترويج قوي ً
جدا ،فهي

والتكنولوجيا الرقابية.

المختصة ،كما يتم توفير منصة للترويج

المنطقة واستطاعت في أبو ظبي مع

متعلقة بتكنولوجيا التأمين «االنشورتك»

تكلفة عدا تكلفة تسجيل الشركة بالوزارة

لرواد االعمال في
وجهة استقطاب قوية ّ

للرواد الجدد
«فتنك تالنت»
ّ
أطلقت البحرين برنامج مهم هو برنامج

ألنفسهم في البحرين وخارجها وفي البحرين
توفر «فتنك» فرصة للشركات الموجودة

رواد
جلوبال ماركتس خلق بيئة الستقطاب ّ
التكنولوجيا المالية كذلك مركز دبي المالي

وتدريب عدد من البحرينيين حديثي التخرج

المنصة التي يجري العمل عليه في الواليات

من كون السوق السعودي هو األكبر في
ً
أيضا كثير من
الشرق األوسط ،وهناك

«فنتك تالنت» والهدف من ورائه تأهيل

ما يقارب  30شركة في «فنتك».

ان تتواصل مع منصة عالمية ثانية من خالل

في مجال الفنتك بالشراكة مع جامعة جورج

المتحدة األمريكية ومن مكتب متخصص

سان االمريكية والهدف اطالقها من البحرين

في سنغافورة لمساعدة الشركات للتعرف

تتعلق باالبتكار والتكنولوجيا المالية وهو

أسيا أو في أمريكا الشمالية.

عالميا وخلق فرص عمل لوظائف المستقبل
هدف وطني وسيتم اطالقه عما قريب،

على أسواق جديدة خارج المنطقة سواء في

بالنسبة للدعم يتم تقديمه للشركات التي

ً
ً
رئيسيا الستقطاب شركات
دورا
كما نلعب

تقدم خدمات في مجال التكنولوجيا المالية

ً
مقرا بالبحرين لخدمة سوق البحرين والسوق

للشركة المستحقة للدعم كما يقول سعد.

التكنولوجيا المالية من الخارج لتأسس لها
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وهذه أهم العناصر في معايير اختيارنا

وفي اإلمارات مسرعات أعمال مهمة.
ً
تطورا من السعودية بالرغم
وهي أكثر

رواد األعمال هناك
ّ

يوجد في البحرين أكثر من  50شريك
للشركات الناشئة في خليج البحرين
للتكنولوجيا المالية منها مصرف البحرين
اإلسالمي ،مجموعة البركة المصرفية،
بنك ثمار ، AFS ،السالم ،ومجموعة بن
هندي البحرينية ،بيت التمويل الكويتي ،بنك
البحرين الوطني ،بي بي كيه ،بي ام ايه
باريباس ،ميكروسوفت ،زيرو  1سيمتريك.
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وزيرات وشخصيات نسائية على مستوى

السياسة يسهمن في صناعة استراتيجيات

الدول .وهذا األمر يبرز في البحرين بشكل

خاص ،حيث تسهم مبادرة البحرين للمرأة في

التكنولوجيا المالية في دفع وتيرة التكنولوجيا

المالية للبالد عبر توسعة المجال لفرص العمل

ً
ً
وعالميا،
محليا
في القطاع المالي والتكنولوجيا

ودعم التنوع والشمول في قطاعات األعمال
والتعليم وريادة األعمال واالبتكار.

إن مبادرات مثل «المرأة في التكنولوجيا

المالية» تحظى بالدعم في أنحاء المنطقة

بفضل تغيرات البنى التحتية وحوافز االستثمار

الرامية إلى تعزيز الظروف المالئمة لرواد
األعمال ،والنساء بشكل خاص ،للنجاح

واالزدهار .وأصبحت برامج الشركات الناشئة

“رین” ( )RAINأول منصة مرخصة للعمالت
المشفرة تنطلق من البحرين

تستهدف المشاريع المركزة على المرأة بشكل

ألول مرة في الشرق األوسط

التكنولوجي .وقد تم تأسيس المحفظة

المشفرة ومقرها مملكة البحرين

متزايد وتدعم التنوع بين الجنسين في القطاع

عالیة الجودة من خالل تقنيات معتمدة

استطاعت منصة رین لتداول العمالت

تكمل أعمال
ومنتجات مالیة مبتكرة ِّ
 BitMEXاألساسية واإلشراف على

مليون دوالر بهدف دعم رائدات األعمال في

األصول المشفرة” ()CRAالتابعة

 BitMEX Venturesمساعدة منصة رین

الدعم المالي والتدريب والتوجيه من خالل

جولتها االستثمارية األولى بمبلغ 2.5

المالية لتنمية المرأة البحرينية بقيمة 100

المراحل المتقدمة من مشاريعهن ومنحهن

مبادرات مثل مركز «ريادات» .أما في دبي،

فيهدف مسرع األعمال في المراحل المبكرة

من الحصول على ترخیص “وحدة
لمصرف البحرين المركزي واكتمال

ملیون دوالر ،وبذلك تكون أول منصة

لهذا النشاط من جهة تنظيمية وتنضم
المنصات الدولية لتداول العمالت

فرص الوصول إلى سوق العمالت

األعمال الخاصة بالنساء.

ً
ً
بديهيا .كما أن دعم رائدات األعمال
أمرا
أصبح

المشفرة.

الشركات التي تملكها النساء هي أكثر إنتاجية

االستثمارية ،تهدف منصة رین إلى

ً
مؤخرا ،وأن هذه الشركات
الرجال كما ثبت

المشفرة في جمیع أنحاء المنطقة.

بنحو  1.7مرة من الشركات المملوكة من

الرئيسي في الشرق األوسط.

 BitMEXقال فيه“ :إن BitMEX

إلى مجموعة محدودة من أفضل

له أثر ملموس على المجتمع ،خاصة وأن

منصة للعمالت المشفرة بمقرها

لتداول العمالت المشفرة في الشرق

 Womentumإلى تعزيز دخول رائدات األعمال

ال شك بأن االستثمار في تعزيز قدرات المرأة

في رؤيتها المتمثلة في إنشاء أفضل

وفي تصريح آلرثر هیز ،مؤسس

األوسط تحصل على ترخیص كامل

في المنظومة اإلقليمية وتمكين شبكات

ذلك .فمن خالل هذا االستثمار ،تنوي

ومن خالل الترخیص والجولة

شریك والرئيس التنفيذي لشركة

 Venturesمخصصة لتشجیع زیادة

المشفرة في حین نرى بدایة نضج

العمالت المشفرة كفئة أصول معترف

ونظرا ألن منصة رین هي أول
بها.
ً

توفیر وصول أسهل وآمن للعمالت

منصة تداول عمالت مشفرة مرخصة

المملوكة من النساء تولد ضعف العائدات

وقد شارك في هذا اإلنجاز منصة

تمتلك فرصة غیر مسبوقة لالستفادة

لكن تشغيل األعمال في واقع األمر أمر صعب

(صندوق العمالت المشفرة في

ومواجهة العمليات البيروقراطية ،إضافة إلى

اإلقليميين اآلخرين Vision Ventures

اللواتي يقفن في وجه األعراف االجتماعية.

تقوم منصة  ،BitMEX Venturesالذراع

في التقنيات الحديثة .تأسست منصة

تطورا في العالم،
العملة األكثر
ً

رواد أعمال هم یحي بدوي وعبد الله

مقابل كل دوالر يتم إنفاقه على التمويل.

ويترافق مع المخاوف من ارتفاع التكاليف

أن المصاعب تتضاعف بالنسبة إلى النساء

 BitMEX VenturesوBlockwater

دولة الكويت) ،ومن بين المشاركين

و Start-ups MENA 500ووادي طيبة.

لذا يمكن للحكومات أن تعزز قيمة االقتصاد

االستثماري لمنصة تداول مشتقات

والسماح لرواد ورائدات األعمال بالتركيز على

بإنشاء مجموعة استثمارية متنوعة من

بكامله لفائدة الجميع من خالل التمكين

مشاريعهم.

شركات العمالت المشفرة والتقنية

في منطقة الشرق األوسط ،فهي

من اإلمكانات الهائلة التي تترتب على

تداول العمالت في المنطقة".

تخطط منصة رین لزيادة فریق عملها

لتلبية االحتياجات المتزايدة لخدمة

العمالء والوظائف التقنیة واالستثمار

رین في عام  2016من خالل أربع

المعیقل وأي جي نیلسون وجوسیف
داالجو.
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طموحاتها المهنية من داخل منزلها.

وعلى نطاق العالم ،تحظى دول الشرق

لمعدل نصيب المرأة
األوسط بنسبة أعلى
ّ
في قطاع التكنولوجيا بالمقارنة مع المرأة

الغربية .فعلى أرض الواقع ،تشكل المرأة

رواد األعمال في
نسبة  35%من إجمالي ّ
المنطقة ،وتمتلك نسبة  49%من سجالت

األعمال التجارية .وفي البحرين ،تمثل الشركات
الناشئة التي أسستها المرأة نسبة  18%من

إجمالي الشركات الناشئة ،لتتجاوز بذلك نسبة

مشاركة المرأة ضمن مراكز عالمية شهيرة

مثل وادي السيليكون بنسبة  ،16%ولندن

دالل بوحجي ،مدير أول

بنسبة .15%

الخدمات المالية بمجلس التنمية

االقتصادية ،رئيس مبادرة البحرين

وأظهر تقرير بيئة األعمال الناشئة الدولية

للمرأة في التكنولوجيا المالية

الحوكمة الرشيدة

طريق المؤسسات غير الربحية إلى التنمية واالستدامة
بقلم دالل بوحجي

يحتاج

مصطلح «رائد أعمال» إلى فترة

ويشمل النساء من رائدات األعمال
ً
فوفقا للمؤشرات الحالية ،تشير
العصاميات.

لسهولة الدخول والمشاركة والحصول على

سد الثغرة بين الجنسين في مختلف
إلى أن ّ

الجنسين ذات تأثير على الشركات الناشئة،

 108سنوات لو استمرت الجهود الرامية

استلمت المرأة في دول مجلس التعاون

المجاالت واألعمال التقليدية األخرى التي

ليتجاوز الفروقات القائمة بين الجنسين

لسدها في التقدم بالرتم الحالي .أما على

الشركات الناشئة التي أسستها المرأة.
ً
مفاجئا ،إذ لطالما
قد ال يكون هذا األداء

والكويت واإلمارات بتاريخ حافل من تعيين

يسيطر عليها الرجال .حيث يمكن ألي شخص
ً
رائدا في مجال التكنولوجيا،
كان ،أن يكون

القطاعات على مستوى العالم سيستغرق

دولة اإلمارات التي حظيت بنسبة  15%من

العربي ،فإنه لم يكن هناك مجال أمام أي

من الوقت قبل أن يقع في آذان المتلقي

أحدث تقارير المنتدى االقتصادي العالمي

تعد واحدة من أفضل  10مواقع
البحرين ّ
لألعمال الناشئة في العالم ،تتلوها مباشرة

الخليجي مناصب قيادية هامة في القطاعين

من الجنسين ألن يتسيّ د القطاع .كباقي

كمصطلح غير مقتصر على جنس بعينه،

لعام  ،2019وهو أكثر األبحاث العالمية حول
ً
وانتشارا ،أن مملكة
شموال
ريادة األعمال
ً

التمويل الالزم .ولم تعد الفروقات بين

كما أن الطبيعة المرنة لقطاع التكنولوجيا

تتيح أمام المرأة العربية فرصة لتحقيق

العام والخاص .وتتمتع دول مثل البحرين

في دبي ،يهدف مسرع
األعمال في المراحل المبكرة
 Womentumإلى تعزيز دخول
رائدات األعمال في المنظومة
اإلقليمية وتمكين شبكات
األعمال الخاصة بالنساء.

صعيد ريادة األعمال ،فهناك دول بدأت

سد هذه الثغرة بصورة أسرع
بالفعل في ّ

من غيرها عبر مساهمة التكنولوجيا في إزالة
العوائق العملية واالجتماعية ،وما نفخر به

أن هذه الدول هي تلك الواقعة في الشرق

األوسط.

وشكّ ل السباق الذي تشهده دول المنطقة
نحو تنويع اقتصاداتها ،إلى جانب احتضانها
ً
دافعا
القوي لقطاع التكنولوجيا الناشئ،

ً
ً
ونظرا
قويا لدخول المرأة إلى عالم األعمال.
لكون هذا القطاع حديث العهد في الوطن

Womentum
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الملتقى السعودي للشركات الناشئة

بدون طيار ،حيث بلغ عددهم
 2950مشاركً ا.

في المرحلة األولى من رحلتي

لدورة (الرئيس التنفيذي المعتمد

الذين أعتبرهم أمثلة رائعة أحتذى

بالمملكة .ناقشنا الرؤية والمهمة

القريب العاجل إن شاء الله .فانا

عملت كأول مدرب سعودي
في أمن المعلومات) األولى

الحقيقية ألمن المعلومات
كصناعة وتحدثنا عن حاالت
حقيقية.

وكجزء من مساهماتي في

المسؤولية االجتماعية ،تمكنت

االقتصاد ليتماشى مع طموحات

المملكة العربية السعودية

من تقديم برنامج توعية غير

ربحي حول األمن السيبراني

األمة ،وجدنا حتمية تنظيم منتدى

المرتبة األولى في العالم العربي

والمعلوماتي وتكنولوجيا

الناشئة وتكنولوجيا المستقبل

اللتزامها بتعزيز وتطوير أنظمة

والتحول الرقمي عبر الوسائط

تقني ضخم يجمع خبراء التقنيات

من كل دول العالم ،ونحن سعداء

للغاية باستجابة الجهات الحكومية
والشركات الخاصة التي أكدت

مشاركتها في المنتدى لإلعالن

عن أحدث برامجها وتطبيقاتها».
توليت مناصب عدة في درب

غير تقليدي في المملكة ،كما

أنك أول سعودي يحصل على
جائزة الترشيح كأفضل رئيس

تنفيذي في أمن المعلومات
على مستوى العالم لعام

والمرتبة الثالثة عشرة في العالم

على الرغم من كل هذا ،ما زلت
حيث يوجد اآلالف من السعوديين
بهم ،وأود أن أكون مثلهم في
ال ازال أتعلم...

حدثنا عن أهمية تنظيم

المنتدى السعودي للتقنيات

الناشئة في المملكة العربية

السعودية في الوقت الحالي؟
ً
تماشيا مع إطالق رؤية
السعودية  ،2030تعتبر هذه

المعلومات والخدمات المشتركة

الفعاليات مثل المنتدى

األمن السيبراني في مؤسساتها.

الرقمية ،والتي تستهدف جميع

غاية األهمية ألنها تمثل نقطة

المملكة العربية السعودية

المهنية في شتى الصناعات.

القياسية عندما حطمت الرقم

وبالمشاريع والبرامج .ومع

من المشاركين في العالم في

على الدعم المطلوب من قبل

عقده االتحاد السعودي لألمن

والشركات ألصل إلى ما أنا عليه

باإلضافة إلى ذلك ،دخلت
موسوعة غينيس لألرقام

القياسي العالمي ألكبر عدد

تحدي األمن السيبراني الذي

السيبراني والبرمجة والطائرات

المستويات من ذوي الخبرة

لقد كانت سنة مليئة بالتحديات
ً
محظوظا بالحصول
ذلك ،كنت

حكومتنا الرشيدة ،والعائلة،
اليوم.

السعودي للتقنيات الناشئة في

انطالق وتحول إلطالق مبادرة <<<

«تهدف الخطة السعودية الكبرى
في عصر ما بعد النفط ،إلى
ً
ً
ً
وتكنولوجيا
رقميا
تغييرا
احداث
شامال في جميع القطاعات
ً
بالمملكة ،ما يحتم على قادة
األعمال التنفيذيين امتالك القدرة
على فهم وتقييم أولوياتهم في
العمل وأهمية التحول الرقمي في
سياق «رؤية المملكة ».2030

 2018من بين العديد من

اإلنجازات األخرى .أخبرنا عن تلك

اإلنجازات.

الحمد لله رب العالمين ،يرجع
الفضل لله سبحانه وتعالى

وتوجيهات القيادة الرشيدة

في المملكة لذلك ،كمواطن
ً
دائما إلعالء
سعودي ،أطمح
مكانة السعودية لتصل

إلى المكانة التي تستحقها،

مستلهمين من قادتنا الجلد
واإلصرار لمواصلة تحقيق

اإلنجازات في المحافل الدولية
والمحلية .وتحقق المملكة

نجاحات غير مسبوقة في مجال

األمن السيبراني .حيث احتلت
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له خبراته ومؤهالته القوية فرصة ممتازة

رائعا ولعب دور ريادي
ليكون
قائدا تنفيذيً ا ً
ً
في المجاالت التالية :تكنولوجيا المعلومات،
األمن السيبراني ،تحول األعمال الرقمي،

والخدمات المشتركة بشكل عام.

يرأس المستشار ماجد الشودري المنتدى

السعودي للتقنيات الناشئة والذي ينطلق

نوفمبر القادم في فندق برج رافال الرياض،

ويتوقع المشاركون والداعمون للمنتدى

من مؤسسات الدولة مثل وزارة الخارجية

وحدة التحول الرقمي ،ووزارة العمل والتنمية

االجتماعية ،ووزارة المالية ،ومنشآت ،وهيئة
سوق المال ،والتحالف اإلسالمي العسكري
لمحاربة اإلرهاب ،وجامعة الملك عبد

العزيز ،وأرامكو السعودية أن يمثل المنتدى
أكبر حدث في مجال البحث والتطوير في

المنطقة.

يقول المستشار ماجد الشودري « :تهدف

الخطة السعودية الكبرى في عصر ما بعد
ً
ً
ً
وتكنولوجيا
رقميا
تغييرا
النفط ،إلى احداث

شامال في جميع القطاعات بالمملكة ،ما
ً
يحتم على قادة األعمال التنفيذيين امتالك
القدرة على فهم وتقييم أولوياتهم في

ماجد الشودري,

رئيس المنتدى

ماجد الشودري
السعودي للتقنيات

رئيس المنتدى السعودي للتقنيات الناشئة
مؤشرات نمو إيجابية على المدى المتوسط والبعيد
أول سعودي حاصل على جائزة الترشيح العالمية لعام 2018
الرياض  -خاص

يشغل

المهندس ماجد محمد الشودري

منصب الرئيس التنفيذي ألمن المعلومات

والفندقة باإلضافة إلى صناعة االستثمار

في تقديم خدمات مشتركة بشكل تقني

العمل وأهمية التحول الرقمي في سياق

«رؤية المملكة  ،»2030وضرورة مواكبة
قادة األعمال في السعودية للبرامج

ً
حاليا لتعزيز الرقمنة في
الطموحة المطروحة

مفاصل األعمال كافة ،مع أهمية ترتيب

األولويات في ظل التحول الشامل للبيئة

الرقمية الحالية .من هنا تأتي أهمية مشاركة

الشركات والمؤسسات والمستثمرين في

قطاع التقنيات الناشئة لمشاركتنا لعرض

ابتكاراتهم ومنتجاتهم ولالطالع على أحدث

التقنيات في المجال واالستفادة من فرصة
لقاء المسؤولين الحكوميين واالستماع إلى

نقاشات معمقة من رواد القطاع العالميين.
قائال« :يمثل المنتدى السعودي
وأضاف
ً

بالمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)

ورقمي وآمن (تقنية المعلومات ،العالقات

للتقنيات الناشئة أكبر منصة رائدة في مجال

عاما من
االتصاالت ،كما يتمتع بأكثر من ً 19

البشرية) جنبً ا إلى جنب مع إدارات األعمال

حلول وتحتفل بقادة التحول الرقمي واآلمن

و التدريب العملي في عدد من القطاعات

المعلومات واألعمال .هدفه الرئيسي هو

عملية تطبيق التقنيات الناشئة في الكيانات
ً
ونظرا إلى أن
الحكومية والقطاع الخاص.

ومستشار معتمد في تقنية المعلومات و

الخبرة المهنية الدولية بين اإلدارة التنفيذية
المختلفة كصناعة النفط والغاز والمصرفية

والعقارات والمقاوالت والتأمين والسيارات
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العامة ،المالية ،المشتريات ،والموارد

الرئيسية للمنشآت من منظور تكنولوجيا

تزويد الشركات ببصيرة تقنية المعلومات

اآلمنة وتمكين الشركات تكنولوجيا .وتتيح

التحول الرقمي في المملكة ،تناقش وتطرح

السيبراني والمعلوماتي الذين يقودون

التكنولوجيا هي العامل الرئيسي في تمكين

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

الرؤية الوطنية  2030للمملكة

"أصبحت االستثمارات الدولية
في المملكة العربية السعودية
أكثر مرونة وتسهل إدارتها إلى
حد لم يسبق له مثيل ،بفضل
جهود المجلس السعودي للشؤون
االقتصادية واإلنمائية".

برنامجً ا لتحقيق الرؤية.
والسؤال اآلن هو :ما هو

وينتظر المشاركون كم عظيم

المطلوب في جميع هذه

اختراعات عالم التقنية الحديثة.

وما هي المتطلبات األساسية

مع خبراء من جميع أنحاء العالم،

التحول الرقمي الناجحة؟ اإلجابة

من المعارف والعلوم وآخر

باإلضافة إلى تكوين عالقات

والمشاركة في فرص إلحداث

تغيير ليس فقط في السعودية،

العربية السعودية ،وأنشأ مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية

النظام األساسي المشترك

البرامج والمبادرات واألهداف؟
إلنشاء ومراقبة وإدارة خطة

بال شك هي القوى العاملة

المؤهلة والحوكمة والتكنولوجيا

ولكن ً
أيضا في المنطقة والعالم

واالستثمار .وهذا هو السبب

أن المنتدى تم تنظيمه في

للتقنيات الناشئة للتثقيف من

ككل .حيث من الضروري توضيح

الملتقى السعودي للشركات الناشئة

حول المنتدى السعودي للتقنيات الناشئة

في تنظيم المنتدى السعودي

تستضيف الرياض المنتدى

في دعم الشركات السعودية

عبر منصة تعرض أحدث التقنيات

الناشئة في الفترة من 11
ً
تماشيا
وحتى  13نوفمبر 2019

التحول الرقمي ،يناقش المنتدى

تحديات عصر االضطرابات

القضايا التكنولوجية الحرجة؛ إنه

في مجال رقمنة الحوكمة .لهذا

بهدف دعم التنوع االقتصادي

الملقاة على عاتق قادة األعمال

المجتمع السعودي .ويستلم

هذا المنتدى بالغ األهمية مثل

المقام األول لخدمة المشاركين،
ألنهم األشخاص الوحيدون الذين
يمكنهم تقديم مدخالت بشأن

للمجتمع السعودي ،من قبل

خالل تبادل المعرفة والخبرات

الناشئة وعبر أفضل الممارسات

السعودي األول للتقنيات

مع رؤية المملكة لعام ،2030

السبب يجب على المحترفين اعتبار

المتبعة
من خالل مبادرة الرقمنة ُ

الحضور شهادة تقدير للمشاركة

أهداف الرؤية السعودية 2030

البنية التكنولوجية التحتية،

كيف يمكن للمنتدى

للحصول على دعم الجميع.

رأس المال البشري لتطوير بيئة
ً
توافقا مع التكنولوجية
أكثر

.

المساهمة في مناقشة رؤية

2030؟

كلف مجلس الوزراء السعودي

مجلس الشؤون االقتصادية
واإلنمائية بتحديد ومراقبة

اآلليات واإلجراءات الحاسمة

لتنفيذ «رؤية السعودية .»2030
ً
هدفا استراتيجيً ا من
لتحقيق 96
الملتقى السعودي للشركات الناشئة

كعنصر تمكين على أرض صلبة

«يمثل المنتدى السعودي
للتقنيات الناشئة أكبر منصة
رائدة في مجال التحول
الرقمي في المملكة ،تناقش
وتطرح حلول وتحتفل بقادة
التحول الرقمي واآلمن
السيبراني والمعلوماتي".

ً
تماما مع رحلة
لتصبح متوافقة

الرقمية حيث تزداد المسؤولية

في المستويات الوظيفية العليا

خاصة المتعلقة بأمن المعلومات

على مستوى المملكة لتحسين

والتحول الرقمي وضرورة فهم
طبيعة الوظائف ودعمهم في

وتشجيع االبتكار ورفع كفاءة

عملهم ،من هنا ينطلق الملتقى

السعودي للتقنيات الناشئة

ليسهم في طرح حلول ّ
خلقة

الرقمية.

ومبتكرة لتحقق صناعة واقع
ً
رقميا.
جديد متطور

ويحظى المنتدى السعودي

للتقنيات الناشئة بمشاركة

العديد من الجهات الحكومية

ويعد المنتدى أضخم حدث

ً
إيمانا بأهمية
والشركات الخاصة،

متخصص في السعودية،

نحو التحول الرقمي بشكل آمن،

وحضور  50متحدث ليناقشوا أبرز

األجنبية إلى قطاع التقنية،

والتحول الرقمي خالل  12جلسة

دعم خطوات المملكة المحسوبة

وجذب المزيد من االستثمارات

بمشاركة  3000مسؤول حكومي
فرص وتحديات التقنيات الناشئة

ويهدف المنتدى إلى مناقشة

نقاشية بمشاركة  900مشارك

مشروع التحول الرقمي بقوة،

تقنية معتمدة وعروض تجريبية

كتوطين التكنولوجيا والحوكمة

تقنيات إنترنت األشياء الصناعية،

السعودية .»2030
ً
ونظرا إلى أهمية دور التكنولوجيا

المنتدى مراسم توزيع جوائز تميز

عارضا و 12ورشة عمل
ً
و60

خطط الرياض للمضي في

بما فيه من جوانب مختلفة

اإللكترونية ،تماشيا مع «رؤية

الرقمية واألمن المعلوماتي

حية ويوم مخصص لمناقشة

كما سيتضمن جدول فعاليات

على  10رواد في مجال االبتكار
ً
تقديرا لجهودهم في الرقمنة.
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يتوقع أن ترسخ رؤية  2030مكانة

السعودية في مجال التكنولوجيا ،حدثنا

عن طموحات التحول الرقمي وكيفية

تحقيقها؟

بالتأكيد ،ستدعم رؤية المملكة 2030

مكانة المملكة العربية السعودية كرائدة

في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ويمكننا
أن نرى ذلك يتحقق على أرض الواقع

نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز

آل سعود .حفظه الله الذي شجع األمة

السعودية على التخطيط لمستقبل يحقق

طموحاتنا وتطلعاتنا إلى جانب صاحب السمو

الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس
مجلس الوزراء مجلس الشؤون االقتصادية
واإلنمائية.

جديدة وتأسيس منصة تعليمية عالمية تنعقد
ً
سنويا لمناقشة سبل تيسير التحول الرقمي
اآلمن الالزم لتحقيق رؤية السعودية .2030
ويعد المنتدى السعودي للتقنيات الناشئة
ً
ومتخصصا نظرً ا لتناوله
وشامال
فريدا
حدثا
ً
ً
ً

جميع مجاالت وفروع التكنولوجيا ،باإلضافة

لضمان أن يستفيد المشاركون أقصى

ما هي الفرص المتاحة في السوق

هذا الحدث الهام .واألهم تبادل الخبرات

أصبحت االستثمارات الدولية في المملكة

جزءا من
استفادة ممكنة من كونهم ً

والمعرفة والرقي معا بمملكتنا الحبيبة.

نتوقع أن يشارك الحضور في سرد التحديات

بالمملكة العربية السعودية .يحدد المجلس

يمكنهم إيجاد حلول مثالية للتوافق من قبل

الحكومية ذات الصلة ،بما في ذلك لجنة

المؤثرين األكثر تميزً ا لتجربة ومناقشة العديد

التي تواجههم وطرحها للمناقشة حيث

قد نقول إنه «حدث شامل حول التقنيات

الناشئة يجمع المتخصصين والمستثمرين

خبرائنا والمتحدثين المؤهلين .لذلك ،يعتمد
نجاح المنتدى السعودي للتقنيات الناشئة

ً
عادة ما يتعين
والمهنيين تحت سقف واحد»،

بشكل أساسي على عقد العديد من الحلقات

الوقت لضمان اختيار الحل المناسب .ليس

العمل حيث تجتمع في المنتدى نخبة من أهم

لهم مقابل متطلبات أعمالهم .هذا ليس
ً
ممكنا .لذلك خططنا أن
سهال دائما أو

باإلضافة إلى ذلك ،نتوقع الكثير من فرص

على إدارة نظم المعلومات قضاء بعض
أفضل الحلول بقدر ما هو الحل األنسب

يمنح المنتدى السعودي للتقنيات الناشئة

الحضور من المشاركين فرصة التعرف على

أحدث ما يقدمه عالم التقنيات في مجاالت

الصناعة والتسويق وغيرها ،باإلضافة إلى

فرصة لقاء الخبراء والمتحدثين لالستماع

إليهم ومناقشتهم.وبصفتي رئيسا للمنتدى
السعودي للتقنيات الناشئة ،يسعدني أن
أعمل ً
جنبا إلى جنب مع الفريق المنظم،
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إلى حد لم يسبق له مثيل ،بفضل جهود

ماذا عن االستفادة التي تتوقع تحقيقها

إلى شموليته ،يجذب المنتدى أكثر المتحدثين

من التقنيات الناشئة لخلق تجربة مميزة ثرية.

العربية السعودية أكثر مرونة وتسهل إدارتها
المجلس السعودي للشؤون االقتصادية

كنتيجة لنجاح المنتدى؟

خبرة في هذا المجال إلى جانب حضور

السعودية للمنظمات الدولية؟

النقاشية وحوارات الطاولة المستديرة وورش
مصادر التعلم وتبادل المعرفة.

التواصل لجميع الحاضرين والمشاركين ،مما
سيتيح الوصول المباشر إلى المسؤولين
في اإلدارات العليا في المملكة العربية

السعودية ،وخاصة صناع القرار ،لذلك

أجد أن كل من يعمل في مجال تكنولوجيا

متصال بتكنولوجيا المعلومات
المعلومات أو
ً
من منظور الشركات يحتاج إلى حضور هذا

الحدث الضخم ،وأؤكد من جانبي بأن المنتدى
سيتجاوز توقعاتهم.

واإلنمائية الذي يعد أحد المجالس الرئيسية

أدوار ومسؤوليات الوكاالت واآلليات

استراتيجية ومكتب لإلدارة االستراتيجية.

لذلك ،مع المهمات المذكورة والتنوع

والحكم ،ال يمكن إنكار أن المملكة العربية

السعودية اليوم هي أرض الفرص بال منازع.
وأعتقد اعتقادا راسخا أن الفرص المتاحة

في السوق السعودية للمؤسسات الدولية

متوفرة بسبب تنوع برامج الرؤية السعودية
.2030

"كجزء من مساهماتي في
المسؤولية االجتماعية ،تمكنت
من تقديم برنامج توعية غير ربحي
حول األمن السيبراني والمعلوماتي
وتكنولوجيا المعلومات والخدمات
المشتركة والتحول الرقمي عبر
الوسائط الرقمية".

على المسار السريع
تسريع نمو منظومة ريادة األعمال
في المملكة العربية السعودية

صندوق االستثمارات
العامة ( )PIFيؤسس
صندوق استثماري
بقيمة  4بليون ريال
 72بليون ريال لتحفيز القطاع
الخاص من الحكومة السعودية

االستفادة من االتجاهات السائدة

> هيئة السوق المالية تتبنى مبادرة جديدة باسم مختبر التقنية المالية
> أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي بيئة تجريبية تنظيمية ()Sandbox
لسوق الخدمات المالية المبتكرة
> «تقنية» ،شركة تابعة مملوكة لصندوق اإلستثمارات العامة السعودية،
ومن بعض األمثلة التابعة لها :شركة حاضنات ومسرعات األعمال (،)BIAC
صندوق الرياض تقنية ،وشركة تطوير المنتجات البحثية (.)RDP

الحاجة إلى منظومة متكاملة

لتعظيم االستفادة من الفرص المتعددة

ً
وتحقيقا اللتزامات رؤية السعودية 2030

ُأطلقت الجمعية
السعودية لرأس
المال الجريء
والملكية الخاصة
لتعزيز القطاع

ً
وانطالقا من التزامات رؤية السعودية

 2030لدعم ريادة األعمال وقطاع المنشآت

مجموعة من المبادرات المحفزة والداعمة

وجيزة .باإلضافة إلى ذلك ،تم إنشاء الهيئة

المنظومة على توفير السياسات واإلجراءات

وزيادة التمويل الالزم .فعلى سبيل المثال،

للمشاريع الريادية والمنشآت المتوسطة

الحكومية والقطاع الخاص التي يحتاج إليها

الصغيرة والمتوسطة ،بدء العمل على ترجمة

المذكورة أعاله ،هناك حاجة إلى منظومة

الممكنة ،وإيجاد قنوات تمويل مناسبة

يوفر جميع الخدمات المقدمة من الجهات

رواد األعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة

هذه االلتزامات إلى أرض الوقع من خالل

متكاملة لريادة األعمال ،حيث تعمل هذه

الشركة السعودية
لالستثمار الجريء وقعت
أكثر من 10خطابات التزام
لالستثمار في صناديق
استثمار جريء

تخصيص وزارة االتصاالت وتقنية
المعلومات في المملكة
العربية السعودية ووزارة العمل
والتنمية االجتماعية مليار ريال
سعودي للقطاع التقني

قامت الحكومة السعودية بضخ مبلغ قيمته

والمتوسطة إلنشاء مشروع تجاري في فترة

العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)
والتي تشمل التزاماتها إزالة العقبات اإلجرائية،

 72مليار ريال سعودي لتحفيز القطاع الخاص،

وتيسير الوصول إلى التمويل ،ودعم المنشآت

ومبادرات مختلفة تدعم نمو قطاع المنشآت

والخدمات وتصديرها ،وتمكين الكيانات الوطنية

الحكومية ،وصندوق حكومي لالستثمار الجريء،

ويعكس كل ما سبق ذكره جهود حكومة

األسواق المناسبة والداعمة للمشاريع الريادية.

ً
إضافة
والمتوسطة ،وتمويل الصادرات.

خالل منظومة ريادة أعمال متكاملة وممكنة.

المصلحة الرئيسين ،مثل الجامعات والشركات

صندوق استثماري برأس مال قدره  4مليارات

قامت عدد الجهات ،من القطاعين العام

مشاركة القطاع الخاص من خالل االستثمارات

مجموعة من المبادرات والبرامج لتسريع نمو

الملكية الخاصة.

السعودية .فيما يلي بعض األمثلة التي تعكس

والصغيرة ،وخلق ثقافة محفزة وداعمة لرواد

األعمال ،وإيجاد مجموعة من آليات الدعم (بما
في ذلك البنية التحتية ومسرعات وحاضنات

األعمال) ،وتطوير رأس المال البشري القادر

على بناء منشآت ريادية ،باإلضافة إلى وجود
تشمل هذه المنظومة مجموعة من أصحاب

وتم تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ لبرامج

الصغيرة والمتوسطة ،مثل استرداد الرسوم
والتمويل غير المباشر للشركات الصغيرة

إلى ذلك ،أنشأ صندوق االستثمارات العامة

الكبيرة ورؤوس األموال الجريئة ورواد األعمال،

ريال سعودي (صندوق صناديق) بهدف جذب

تنمية عناصر منظومة ريادة األعمال المذكورة

في صناديق رأس المال الجريء وكذلك

والصغيرة والمتوسطة ونموها.

(مراس) الذي
كما تم كذلك إطالق برنامج ِ

ويتمثل الدور الرئيسي ألصحاب المصلحة في
أعاله بهدف تمكين إنشاء المنشآت الناشئة

الصغيرة والمتوسطة في تسويق المنتجات

من التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

المملكة المدروسة إلجراء تغييرات إيجابية من
استنادا إلي رؤية السعودية  2030الطموحة،
ً

والخاص وكذلك القطاع الثالث ،بتصميم وتنفيذ

منظومة ريادة األعمال في المملكة العربية

هذا التطور المتسارع<<< .
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صنع التأثير
باالبتكار

مقدم إليكم من

على المسار السريع
تسارع نمو منظومة ريادة األعمال السعودية

المملكة

العربية السعودية أرض خصبة ،اقتصادها
مزدهر وفرصها مثمرة في العديد من المجاالت ،ينطبق
ذلك أيضا عندما يتعلق األمر بريادة األعمال .أشار
تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال لعام  ،2019أن
حوالي  76.3٪من السكان البالغين في المملكة العربية
فرصا جيدة لبدء عمل تجاري  -حيث
السعودية يدركون
ً
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من بين
 49دولة شملتها الدراسة.
وتعتمد رؤية السعودية  2030على ثالث محاور أساسية،

July
July -- August
August 2019
2019 // EEN
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NEEU
URR..C
CO
OM
M // 40

بقلم أسامة عشرى

وهي :مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح .يهدف
المحور الثاني على وجه التحديد  -اقتصاد مزدهر  -إلى تحفيز
االقتصاد وتنويع مصادر الدخل ،وما يؤكد ً
أيضا على أهمية
المنشآت المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركً ا أساسيً ا
للنمو االقتصادي " إذ تعمل على خلق فرص العمل ،وتدعم
االبتكار ،وتعزز الصادرات" .ومن التزامات رؤية السعودية
 2030في هذا الجانب هو زيادة مساهمة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة
العربية السعودية من  20٪إلى  35٪بحلول عام .2030

يمكن لمنظومة ريادة األعمال المحلية ً
أيضا

وهي )1( :تمكين التواصل والتفاعل بين الفئات

العربية السعودية .في هذا الجانب ،تم توقيع 20

المستفادة لتسريع وتيرة نموها ،وبالتالي تزداد

مستوى المناطق )2( ،إشراك المجتمع الريادي

الدخول للسوق السعودي للمساهمة في تنمية

شأنها أن تساهم في زيادة فرص نجاح أصحاب

منظومة ريادة األعمال فيها )3( ،تثقيف الفئات

تمثل المنظمات غير الحكومية والقطاع الثالث

االعتبار أن المؤشرات والتصنيفات المنشورة ال

سابق من هذا العام .تهدف المبادرة إلى جذب

شركات رأس المال الجريء العالمية إلى المملكة

اتفاقية مع صناديق استثمار جريء عالمية تعتزم
منظومة ريادة األعمال المحلية.

بشكل عام لبنة أساسية في منظومة ريادة

األعمال السعودية .من األمثلة الرئيسية على

االستفادة من مجموعة غنية من الدروس

فرص تحسين العوامل المتعددة التي من

المنشآت الصغيرة والمتوسطة .والبد األخذ في
تعكس في حد ذاتها بالضرورة واقع منظومة

وقد تم إطالق المبادرة في عام  2018وبدأ

ريادة األعمال المحلية ،فينبغي لصناع القرار

ذلك منظمة إنديفر السعودية التي تدعم رواد

نمو منشآتهم الريادية ،حيث استطاعت خلق

على أرض الواقع وذلك لتقييم والتأكد من نتائج

آالف من الفرص الوظيفية وزيادة إيراداتهم
السنوية بمعدل .16٪

قياس تحقيق النتائج واألثر

مع انتشار العديد من المبادرات الحيوية

والداعمة لمنظومة ريادة األعمال المحلية،

أوال،
تتبادر إلى الذهن بعض التوصيات الهامةً .

ينبغي ألصحاب المصلحة الرئيسيين تحديد منهجية
لقياس مخرجات المبادرات وأثرها على نمو

ً
ثانيا ،البد من
منظومة ريادة األعمال المحلية.

في المنطقة في توليد وتنفيذ المبادرات لتطوير
المختلفة في المنظومة الريادية في المنطقة

وأصحاب المصلحة اآلخرين متابعة التطورات

األعمال المحليين المؤثرين وتساهم في تسريع

المختلفة الممثلة لمنظومة ريادة األعمال على

واألنشطة المختلفة لمنظومة ريادة األعمال

مثل تلك المؤشرات بشكل عملي وواقعي.
في سبيل تعزيز تطوير منظومة ريادة
األعمال على مستوى المناطق ،تم التنسيق
مع جامعة  MITلتطبيق برنامج "تسريع
نمو ريادة األعمال المناطقية" بحيث يتم
مشاركة مناطق مختلفة من المملكة العربية
السعودية في البرنامج لتصميم وتنفيذ
استراتيجيات محددة من شأنها تعزيز منظومة
ريادة األعمال في المناطق المشاركة.

عن التحديات و الفرض بهدف التحسين والتطوير.
تفعيلها في منطقتي المدينة وحائل.

في سبيل تعزيز تطوير منظومة ريادة األعمال

على مستوى المناطق ،تم التنسيق مع جامعة

 MITلتطبيق برنامج "تسريع نمو ريادة األعمال

المناطقية" بحيث يتم مشاركة مناطق مختلفة

من المملكة العربية السعودية في البرنامج

لتصميم وتنفيذ استراتيجيات محددة من شأنها
تعزيز منظومة ريادة األعمال في المناطق

المشاركة ،وتم مشاركة منطقتي مكة والمدينة

في البرنامج مع التركيز على الميزة النسبية للحج
والعمرة ،وستبدأ مشاركة منطقة حائل في

وقت الحق من هذا العام.

"جادة األحالم المحققة"

وجود آلية مشتركة لقياس العوائد التي تولدها

تطوير منظومة ريادة األعمال على مستوى

إطالق ونمو المنشآت الريادة يتطلب وجود

ومن أحد أدوات قياس تطور منظومة ريادة

اكتسبت الجهود المذكورة أعاله الكثير من

المنشآت من تحقيق أهدافها ومساهمتها في

ريادة األعمال محليً ا مقابل ميزانيات المبادرة.

األعمال هو مؤشر سياق ريادة األعمال الوطني

المناطق المحلية:

االهتمام على المستوى الوطني ،مما يدل على

التنمية االجتماعية واالقتصادية .أصبح من

المصلحة في منظومة ريادة األعمال المحلية.

تشجيع وتحفيزها العديد من الجهات إلطالق

مدى تطور المنظومة وفعاليتها على مستوى

الذي يعد مؤشر جيد يعكس التقدم لبيئة محفزة
ً
تحقيقا
للمنشآت الريادية والمتوسطة والصغيرة.

وصوال إلى
المبذولة على المستوى الوطني
ً

 ،2030أصبح تعزيز منظومة ريادة األعمال أمرً ا

( )NECIالذي قام بتطويره تقرير المرصد الدولي

وجود أرض خصبة لشريحة متنوعة من أصحاب

 12عامل ضمن إطار منظومة ريادة األعمال

ومع ذلك ،فإن المؤشر الحقيقي الذي يحدد

لريادة األعمال هذا العام .يعتمد المؤشر على
منها :ديناميكية السوق المحلية ،وتمويل

المنشآت الريادية ،والسياسات الحكومية،

منظومة ريادة أعمال متكاملة تساعد تلك

مدى تطور منظومة ريادة األعمال يكمن في

الواضح أن لرؤية السعودية  2030دورً ا كبيرً ا في

وتنفيذ مبادرات حيوية تدعم نمو هذا القطاع –

وتعليم ريادة األعمال حيثيتم تقييم هذه العوامل

المناطق .بالتالي ،ينبغي توسيع نطاق الجهود

بناء على المؤشرات التي
تطوير مؤشرات أخرى ً
اقترحتها  ،Kauffman Foundationمثل كثافة

مناطق المملكة المختلفة من أجل االستفادة
من المزايا النسبية لها .من هذا المنطلق ،تم

ضروريً ا لتمكين التكامل بين الجهود المختلفة

المجتمع الريادي والتنوع .يقيس كل من هذه

تأسيس مبادرة منظومة الريادة السعودية،
وهي عبارة عن مبادرة تكاملية تساهم في

واالجتماعي المنشود .لذا ،يجب على أصحاب

من قبل خبراء محليين .وكذلك باإلمكان ً
أيضا

االنشطة الريادية وفعالية التواصل بين فئات

المؤشرات فعالية منظومة ريادة األعمال من
خالل طرق محددة.

دفع عجلة نمو ريادة األعمال المحلية في كافة

مناطق المملكة من خالل ثالثة محركات رئيسية،

لألهداف ذات العالقة في رؤية السعودية

ألصحاب المصلحة لتحقيق األثر االقتصادي

التكامل والتعاون لتعزيز جهودهم في نمو

منظومة ممكنة ومحفزة لتكون "جادة" تحقيق

أحالم رواد ورائدات األعمال.

أسامة عشري هو المؤسس والمشرف العام على مبادرة منظومة الريادة السعودية التي تهدف إلى دفع عجلة نمو ريادة األعمال في مناطق
أيضا عضو في مجلس إدارة شركة وادي مكة لالستثمار .كما تولى أدوار قيادية متعددة في بناء وتطوير منظومة
المملكة العربية السعودية ،وهو ً
ريادة األعمال المحلية ،وساهم في مؤلفات متعددة في المجال منها :تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال (مؤلف مشارك) ،دور الجامعات في
تحفيز منظومات ريادة األعمال (مؤلف مشارك) ،وتقرير عن منظومة ريادة األعمال السعودية (مؤلف) .حاصل على ماجستير إدارة أعمال من كلية
بابسون .كما أكمل برنامج تسريع نمو ريادة األعمال المناطقية بجامعة  MITوشارك في برامج تنفيذية ومهنية بجامعة هارفارد وجامعة ستانفورد.
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رأس المال البشري ضرورة إستراتيجية لنمو

والذي دخل موسوعة غينيس ألكثر عدد من

تطوير ودعم المواهب الالزمة ،وفي هذا

ومبرمج من  100دولة.

منظومة ريادة األعمال المحلية من أجل

الجانب تلعب مؤسسة "مسك" الخيرية دورا
ً
محوريا .ومن أبرز األمثلة هو برنامج مسك

المشاركين ،حيث شارك ما يقارب  3000مطور

تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

لتعزيز هذا القطاع الحيوي ،تم تأسيس الجمعية

السعودية لرأس المال الجريء والملكية الخاصة
لتعزيز دور القطاع في االقتصاد السعودي

المحلي وذلك بترسيخ أفضل المعايير المهنية

ً
إضافة إلى وضع آليات تساهم في
في المجال

االبتكار بالتعاون مع " ٥٠٠ستارت أب" ،الذي

والمبادرة الداعمة لها من العناصر الهامة

السيليكون" الشهيرة لدعم المنشآت الريادية

سعودي هو حجم المحفظة المالية لدعم

السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال

االتصاالت وتقنية المعلومات ضمن اتفاقية
ً
مؤخرا مع وزارة العمل
تعاون تم توقيعها

في هذا السياق ،قامت هيئة السوق المالية

المستثمرين ورواد األعمال في مجال التقنية

وذلك لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية.

استطاع توظيف تقنيات ومنهجيات “وادي

المشاركة في البرنامج من المملكة العربية

أفريقيا ،وذلك بهدف جذب االستثمارات لنمو

لنمو منظومة ريادة األعمال .مليار ريال

المبادرات في القطاع التقني ،كمبادرة وزارة

المشاريع .كما أطلقت "مسك" االبتكار مبادرة

والتنمية االجتماعية .يستهدف الصندوق

ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ،وكذلك

والجهات الحكومية والمسرعات والمبرمجين

البرنامج استقطاب أكثر من مليون شخص

المملكة العربية السعودية .من جانب آخر،

"السعودية تبرمج" بالشراكة مع وزارة التعليم
شركة االتصاالت السعودية ،حيث استطاع

للمشاركة في المبادرة التي تقوم بتدريس

مهارات البرمجة األساسية .من جانب آخر ،تم

تنظيم فعاليات هاكاثون متعددة شارك فيها

ومطوري التطبيقات الذكية التقنية في

وقعت الشركة السعودية لالستثمار الجريء،
التي تم إطالقها مؤخرً ا ،أكثر من 10خطابات

التزام لالستثمار في صناديق استثمار جريء.

آالف المطورين والمبرمجين .ومن األمثلة البارزة

كما استثمرت فيما يقارب  14شركة ناشئة من

السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز،

الناشئة بالمشاركة مع المستثمرين" .سعيً ا

على ذلك "هاكاثون الحج" الذي نظمه االتحاد

خالل أحد برامجها وهو "االستثمار في الشركات

تطوير وتحسين األنظمة والسياسات وتشجيع

الشراكات وذلك لتحفيز مزيد من االستثمارات.

منظومة ريادة األعمال السعودية تدعم
التقنيات الحديثة والناشئة .من األمثلة

السعودية بمنح تصاريح تجريبية للتقنية المالية،
كما أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي
( )SAMAبيئة تجريبية تنظيمية ()Sandbox
لسوق الخدمات المالية المبتكرة ،ومنحت

عددا من البنوك المشاريع الريادية في المجال
ً

تراخيص تجريبية لتقديم خدمات متنوعة في مجال
المدفوعات الرقمية .تم كذلك إطالق "فينتك"

السعودية ،التي تجمع بين أصحاب المصلحة

الرئيسيين لتعزيز ثقافة االبتكار في القطاع المالي

في المملكة العربية السعودية .تلعب شركة

"تقنية" دورً ا حيويً ا في هذا الجانب ،وهي شركة

تابعة مملوكة لصندوق اإلستثمارات العامة

السعودية تهدف إلى خلق قيمة اقتصادية من
التقنيات الحديثة .ومن بعض األمثلة التابعة

لشركة تقنية :شركة حاضنات ومسرعات األعمال

وشركة تطوير المنتجات البحثية ،وهو مركز
لتطوير التقنية وتسويقها.

الشمولية والتنوع يدعمان نمو منظومة ريادة

األعمال المحلية .من المهم أن تكون منظومة

ريادة األعمال المحلية منصة عالمية جاذبة

تستقطب رواد األعمال والمستثمرين من مناطق
ً
دورا
مختلفة من العالم ،وللهيئة العامة لالستثمار
ً
أساسيا في ذلك .منذ عام  ،2017بدأت الهيئة

بمنح رواد األعمال الدوليين رخصة ابتكار تمنحهم
الفرصة لتوسع وممارسة أنشطة أعمالهم

الريادية في المملكة العربية السعودية من خالل

التعاون مع منصات معتمدة مثل الجامعات
السعودية وحاضنات ومسرعات األعمال.

باإلضافة إلى ذلك ،أطلقت الهيئة العامة

لالستثمار مؤخرً ا " "SAGIA Ventureخالل مؤتمر

القطاع المالي الذي عقد في الرياض في وقت
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تايمز» الحكومية الصينية عن رن قوله ،إن
ً
يوما للعالقات التجارية
«تمديد التسعين

العادية الممنوحة من واشنطن لن يحدث
ً
ً
كبيرا لشركة بحجم هواوي التي لديها
فرقا

ً
مسبقا
هواوي استعدت

في السياق نفسه ،نشرت وكالة «بلومبيرغ»
ً
قدمت فيه أدلة
األميركية
تقريرا جديد ّ

إضافية على أن الشركة الصينية كانت تستعد

االستعداد للتداعيات المحتملة لفقدان

عالقة العمل المشترك مع «غوغل» .ومع

ذلك ،يبدو أن خطط متجر التطبيقات البديل
من «هواوي» تعتمد على فقدان إمكانية

ً
مشددا على أن
خطط طوارئ مناسبة»،
«الحكومة األميركية ّ
تقلل من تقديرها قدرات

لقرار وقف ترخيص نظام تشغيل «أندرويد»،
ً
مشيرة إلى أن «معرض تطبيقات هواوي،
ً
موجودا على أجهزة هواوي و
الذي كان

بالتعاون مع هواوي لمعرفتها بحجم الشركة
ً
مضيفا« :القيود التجارية لن تؤثر
وقدراتها»،

ً
سريا إلى حد
الواقع إجراء وجهد جاد (وإن كان
ما) لبناء بديل حقيقي لمتجر غوغل بالي».

وختمت الوكالة بالقول« :بالنظر إلى الجانب

يلحق أي شخص بتقنية الشركة في العامين

ً
عرضا
قدمت
وكشفت الوكالة أن الشركة ّ
إلى صانعي التطبيقات في  2018يضمن

التطبيقات كجسر بين الشرق والغرب،

ً
أيضا أن الشركات األميركية
هواوي» .وأكد
ً
جهودا إلقناع حكومتها بالسماح لها
«تبذل

بمشاريع الجيل الخامس  ...5Gال يتوقع أن
أو األعوام الثالثة المقبلة».

أعطت وزارة التجارة األميركية
ً
ً
يوما
ترخيصا يسري لتسعين
لـ«هواوي»
لشراء مواد أميركية الصنع ،من أجل
استمرار عمل الشبكات القائمة وتحديث
البرامج الموجودة على أجهزتها ،وأعلنت
الوزارة إمكانية تمديد اإلعفاءات ألكثر
من هذه المدة.

 Honor Androidلمدة من الوقت ،هو في

مساعدتهم على التقدم الناجح في الصين،

أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ،إذا

أنشأوا برامج لمعرض التطبيقات الخاص بها.
وال يُ ستغرب من «هواوي» أن تكون قد

اتخذت مثل هذه الخطوة ،إذ إنها كجميع

بائعي هواتف «أندرويد» األخرى ،تدرك

مدى اعتمادها على تطبيقات الطرف األول
ومنصة تطبيقات «غوغل» ،على رغم أنها

تخضع لتدقيق مكثف من حكومة الواليات

المتحدة .لذا ،من المنطقي أن تحاول

الوصول إلى «غوغل» كشريك تجاري فقط.

وقالت «بلومبيرغ» إن الشركة عرضت تقديم

«أداة بسيطة لتعديل البرنامج الذي أعدوه

لمتجر غوغل للعمل في معرض التطبيقات».

تفاؤال من جانب هواوي ،يأتي معرض
األكثر
ً
ومكان لتوزيع التطبيقات على جمهور أوروبي
وآسيوي وصيني بالدرجة األولى ...يبدو <<<

جملة العقوبات التي ُفرضت على
الشركة الصينية «لن تجعل الشبكات
ً
أمانا» ،كما يزعم
األميركية أكثر
المسؤولون األميركيون .وتضيف أنه
ّ
سيضر ذلك باألميركيين
«بدال من ذلك،
ً
العاديين والشركات ،عبر حرمانهم من
الوصول إلى التكنولوجيا الرائدة ،وتقليل
المنافسة وزيادة األسعار.
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مبيعات «آبل» إلى المرتبة الثالثة
بعد «سامسونغ» و«هواوي»
يتقبل الرأسماليون الغربيون منطق
لم
ّ

فتلقفه التسويقيون
ّ
«المستهلك الشريك»،

ً
تلقائيا عند الشركات
الصينون ليصبح هذا الطرح

تكنولوجيا المستقبل
منافسة اليتقبلها الغرب
دبي  -خاص

خففت

واشنطن مؤقتا ،بعض

القيود التجارية التي فرضتها على

«هواوي» .رغم الخطوة األميركية،
ً
متحديا
خرج مؤسس الشركة من جديد،

أجهزتها ،وأعلنت الوزارة إمكانية تمديد

اإلعفاءات ألكثر من هذه المدة .وقال
وزير التجارة األميركي ،ويلبر روس ،في

بيان أمس ،إن «الغرض من التفويض

قلال من تأثيرها
اإلجراءات األميركيةُ ،
وم ً
في هواتفها .ليس ذلك فقط ،بل ّ
حذر
ّ
«تقلل
الرجل من أن الحكومة األميركية

الوقت إلجراء ترتيبات أخرى» .رغم هذا

بعد هجمتها على شركة «هواوي»

من شراء قطع الغيار والمكونات

تصعيد جديدة في حرب التجارة بين

الحصول على موافقات الترخيص التي

من تقديرها قدرات هواوي»!

الصينية العمالقة ،وفتحها صفحة

الجديد إعطاء مزودي االتصاالت الذين
يعتمدون على معدات هواوي بعض

التخفيف ،ال تزال «هواوي» ممنوعة

األميركية لتصنيع منتجات جديدة دون

الواليات المتحدة والصين ،خففت
ً
مؤقتا بعض القيود
الحكومة األميركية

أن الهدف من التخفيف الحيلولة دون

الشركة ،في خطوة سعت إلى الحد من

في المقابل ،بعد الخطوات األميركية

في أنحاء العالم .أعطت وزارة التجارة
ً
ترخيصا يسري
األميركية لـ«هواوي»

خرج مؤسسها ،رن زتشنغفي ،ليقلل

ً
مؤخرا على
التجارية التي فرضتها

تعطل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها

ً
يوما لشراء مواد أميركية
لتسعين

الصنع ،من أجل استمرار عمل الشبكات

القائمة وتحديث البرامج الموجودة على
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من المحتمل أن تُ رفض ،فيما يُ عتقد

تعطل أنظمة اإلنترنت والحاسوب.

المتتالية التي اتخذت بحق «هواوي»،

من تأثير األمر التنفيذي األميركي

يشل قدرة الشركة على التعاون
ّ
الذي
مع نظيراتها األميركية مثل «غوغل»

و«كوالكوم» .ونقلت صحيفة «غلوبال

العمالقة ،وسط المنافسة الضروس التي
ً
استهالكيا أكثر،
تهدف إلى جعل المشتري

ً
منتجا على آخر .وهنا ،كان ال بد
مفض ًال
ّ
للواليات المتحدة ،كمؤسسات حكومية ،أن
أوال،
تتدخل بقوة لحماية البضائع األميركية ً

وللضغط المباشر أو عبر الحلفاء على ذلك

بناء عليه،
المنافس الصيني ،فكانت األزمةً .
تجسسية
أشكاال أمنية
اتخذت المواجهة
ً
ّ

واقتصادية تجارية ،لكن في العمق هي أحد
مؤشرات الصراع على مستقبل الكوكب
بين واشنطن وبكين ،وال سيما مع الدخول
في سباق متسارع نحو تطوير شبكات الجيل
الخامس ( )5Gمن شبكات االتصال الخلوي
الفائق السرعة .وهذا ما يثير المخاوف من
احتمال أن تسمح أنظمة «هواوي» للصين
بجمع كميات هائلة من البيانات السرية
والمعلومات السياسية ،أو تعطيل البنى
التحتية في حال اندالع صراع دولي .لذلك،
أتى قرار ترامب بوضع «هواوي» في القائمة
السوداء ،ليعرقل نشاط العمالق التكنولوجي
الصيني ،ال سيما في فترة استعداده
القتناص أكبر فرصة تجارية ،والمتمثلة
في نشر تكنولوجيا شبكات اتصاالت الجيل
الخامس التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات
من الدوالرات ،وفق صحيفة «ذي تلغراف»
البريطانية ،التي تشير إلى أن «من شأن
القرار األميركي أن يؤدي إلى خلق تعقيدات
خطيرة وصعوبات في اإلدارة اليومية ألعمال
هواوي» ،التي حققت مبيعات فاقت مئة مليار
دوالر ،خالل العام الماضي.
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القومي ،في محاولة إلنجاز نوع
من تبادل السجناء مع كندا .في

النهايةُ ،أفرج عن المديرة الصينية

قيادة عالم التكنولوجيا .فإذا
كان الجيل الرابع ّ
ولد خدمات من

تحولت
أكدت أن «هواوي» ّ

مستوى «نتفليكس» و«أوبر»،

بكفالة ،لكن مسألة االعتقال
إلى رأس حربة في المواجهة
المتعددة األشكال بين الواليات
ً
خصوصا أن
المتحدة والصين،

منغ وانزو ,المديرة المالية لشركة «هواوي»

الوردة الصينية

الجيل الخامس (الذي ستطرحه
«هواوي») بعد وضعه قيد
حد جعل مؤسس
محتدم إلى ّ

وسياسية ،ومنه إلى تطبيق

العمالق ،وأحد أثرى رجال العالم،

ليتحول إلى أزمة تجارية
أوال،
ً
ّ

إذا كان في يدك جهاز «هواوي»،
فيعني بالصينية أنك تحمل

من الواليات المتحدة بتهمة

وردة ،هذا شعار الشركة المتعددة

انتهاك العقوبات المفروضة

الجنسيات ،منذ تأسيسها عام

على إيران .وأصدرت وزارة

وقد بدأت هذه األزمة تأخذ

 1987في الريف الصيني،

العدل األميركية قائمة من 23

شكلها الحالي ،منذ بداية العام

ويديرها الضابط السابق في

تصور ما سينتج عن
من الصعب
ّ

ً
نزاعا
قضية هذه الشركة خلقت
ً
قانونيا يتعلق بالملكية الفكرية

بناء على طلب
وانزو في كنداً ،

التشغيل .لكن المؤكد أن الصراع
موقع «علي بابا» الصيني

لشعارات دونالد ترامب االنتخابية

جاك ما ،يحذر من حرب عالمية

ضد الصين.

ثالثة بسبب هذا التنافس

التكنولوجي «الذي بلغ ً
حدا
ً
هستيريا».

الوحدة الهندسية لجيش التحرير

ً
تهما بالتحايل وسرقة
شملت

الماضي ،عندما ضغطت إدارة
ترامب على بكين للتراجع عن

تقدم ،يؤكد رئيس
بناء على ما ّ
ً
«مركز آسيا للدراسات والترجمة»،

ما جعل األنظار تتجه إلى الشركة

أسرار تكنولوجية من الشركات
ً
وجها
األميركية .تُ عد منغ وانزو
ً
مهما لـ«هواوي» ،وهي ابنة

استراتيجية «صنع في الصين

أحمد مصطفى ،لـ«األخبار» ،أن

 ،»2025عبر إقرار الكونغرس
ً
قانونا لمراجعة مخاطر

قضية الحرب على «هواوي»
هي استمرار للحرب التجارية

مباشرة.

مؤسس الشركة .لذلك ،وضعت

االستثمار األجنبي .حينها ،برز

األميركية على الصين .ويضيف

ووسط محاولة قطف «الوردة»

عملية االعتقال الصين أمام

الصينية ،نشبت األزمة بين

خيار واحد ،وهو خوض المعركة.

الصين والواليات المتحدة في

وعليه ،اتخذت بكين إجراءات غير

حولت
اسم «هواوي» التي ّ
ّ
المتعلقة
االنطباعات التقليدية
ً
خصوصا
بالصناعات الصينية،

أن «أميركا ستخسر هذه الحرب،

عن إنتاج آبل (في الصين) ،التي

الماضي ،عندما ُألقي القبض

اعتيادية ،وانتهجت «دبلوماسية

تلك المرتبطة بالجودة المتدنية

يستخدمها  300مليون صيني،

الرهائن» ،حيث اعتقلت مواطنين

على المديرة المالية للشركة منغ

كنديين بتهمة تهديد األمن

فضال عن
والسعر الرخيص.
ً

وهو عدد سكان الواليات المتحدة

الصيني ،رن زتشنغفي .وهذا
على أنها تتبع للحكومة الصينية

أوائل كانون األول  /ديسمبر

تهمة رسمية ضد «هواوي»،

نسخة منافسة لكبرى الشركات،
ً
وجزءا من «الحلم الصيني» في

«قضم» بقية التفاحة

ذلك ،جعلت الشركة من نفسها

ً
خصوصا مع هواوي ،المسؤولة

أصال».
ً

مع هواوي ،إذ إن األخيرة تشتري أكثر من 11

ً
ً
أيديولوجيا ،إنه
طابعا
معدات هواوي تحمل

مليار دوالر من السلع والخدمات من الشركات

المديرة في «هواوي» كاثرين شين ،في مقال

األميركية كل عام» .كذلك ،تؤكد شين أن

أمر ُمضحك يماثل تحطيم بعضهم آلالت

في صحيفة «ذي نيويورك تايمز» بعنوان

«فرض حظر تام على معدات هواوي يمكن أن

«الواليات المتحدة بحاجة إلى هواوي» ،بأن

يلغي عشرات اآلالف من الوظائف األميركية».

سببت االضطراب في العالم .كيف بإمكانهم
ّ

االستمتاع بمشاهدة التلفاز العالي الجودة في

جملة العقوبات التي ُفرضت على الشركة

في ظل الصراع األميركي ــ الصيني عبر

المستقبل؟ لو أقصيت هواوي (من تدشين

الصينية «لن تجعل الشبكات األميركية أكثر

ً
أمانا» ،كما يزعم المسؤولون األميركيون.

«هواوي» و«آبل»ُ ،يحتمل أن توجه «هواوي»
ضربات أكبر لـ«تفاحة» ستيف جوبز ،مع

سيضر ذلك
ّ
«بدال من ذلك،
وتضيف أنه
ً

بدء شراء الدول والشركات نظام «»5G

ً
مختلفا
الخدمة» .ويختم« :حينها سيكون الوضع

باألميركيين العاديين والشركات ،عبر حرمانهم

ولعل كالم رئيس شركة «هواوي»
ّ
الصيني.

ً
جدا ،وقد تطلب تلك البلدان من تلقاء نفسها

من الوصول إلى التكنولوجيا الرائدة ،وتقليل

يقدم رؤية المستقبل بعيون
رن زتشنغفيّ ،

شراء منتجات الجيل الخامس من هواوي ،إننا

من الخاسر األكبر من هذه الحرب؟ تجيب

المنافسة وزيادة األسعار» ،كما «سيضر الحظر

ً
ماليا بآالف الشركات األميركية التي تتعامل

صينية ،فقد قال في لقاء مع اإلعالم

األميركي« :يعتقد البعض في الغرب بأن

ً
اعتقادا بأنها
النسيج في بادئ الثورة الصناعية

ً
لزاما على تلك
الجيل الخامس) فسيكون

المقاطعات دفع تكاليف عالية ً
جدا للتمتع بتلك

شركة تركز على المستهلك ،وأؤمن بإمكانية
بيعنا معداتنا لهم في المستقبل».
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األميركية على السيطرة على المستقبل
ً
ً
ً
مما
وتسويقيا .األمر أكثر
تكنولوجيا
تعقيدا ّ

مثال ،إذا ّ
تلقى مواطن في عالم
هو ظاهر.
ً

اتصاال على هاتفه الخلوي ،أو أجرى
«الجنوب»
ً

اتصاال عبر تطبيقات التواصل ،فاألكيد أن
ً

أحد الجهازين ينتمي إلى إصدارات «هواوي»

الصينية .وهذه ليست صدفة ً
أبدا ،فمبيعات
ً
بلدا في وقت
الشركة انتشرت في 170
قياسي ،وبلغ النمو ( 41%عام  )2018وفق

أرقام شركة األبحاث الدولية «أي دي سي».
في المقابل ،هبطت مبيعات شركة «آبل»

إلى المرتبة الثالثة بعد «سامسونغ» الكورية

الجنوبية و«هواوي» .ولعل نقطة التحول

ً
منطقيا كطريقة لتنويع أنظمة تشغيل
األمر

«هواوي» لن تكون قادرة على شراء بعض

غوغل على االستمرار في تحسين متجر بالي».
مع ذلك ،يمكن أن ّ
تقلل شدة الحظر

من دون الحصول على موافقة حكومية،
ً
سريعا من الشركة ،التي قال
فقد أتى الرد

أندرويد ،وتقديم منافسة حقيقية لتشجيع

المعدات اإللكترونية من الشركات األميركية

األميركي الشامل من فرص نجاح خطة معرض

«منعنا من القيام
المتحدث باسمها إن
َ

شركة تتمتع بموارد وحجم كبيرين ،وكانت في

ً
أمنا أو قوة ،وسوف يؤدي
يجعل أميركا أكثر

ً
إنتاجا في العالم هذا العام قبل تدخّ ل
األكثر

ً
تطورا وأكثر كلفة» .وقد جاء ذلك
أخرى أقل

األميركية.

الصينية ،لو كانغ ،أن بكين «سوف تتخذ

التطبيقات .والجدير بالذكر أن «هواوي»

طريقها إلى أن تصبح صانع الهواتف الذكية

واشنطن مباشرة لحماية مصالح الشركات

صعد دونالد ترامب حربه ضد «هواويُ ،م ً
درجا
ّ
ً
ومانعا
إياها على القائمة السوداء للمصدرين،

بيع منتجاتها التقنية للواليات المتحدة .أسباب

التجسس
القرار «الترامبي» عديدة؛ منها تهم
ّ
لمصلحة الحكومة الصينية ،لكن أهمها

التنافس المتحول إلى صراع بين «هواوي»

ً
تكنولوجيا
و«أبل» والسيطرة على المستقبل
وتسويقيا .لكن يبدوأان واشنطن تدخل ً
ً
حربا

خاسرة أمام العمالق التكنولوجي الصيني ،وال

متعددة.
سيما أن بكين تمتلك أوارق قوة
ّ

أشهر من الحرب األميركية الباردة
بعد
ٍ
على شركة «هواوي» الصينية ،قرّ ر الرئيس
ً
أخيرا« ،اللعب على
األميركي دونالد ترامب،

المكشوف» ،وقام بإدراج «هواوي» الصينية
ً
ً
تابعا لها ضمن «قائمة واشنطن
فرعا
و70
السوداء للمصدرين» ،كما منعها من بيع

منتجاتها التقنية للواليات المتحدة .وبما أن
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باألعمال التجارية في الواليات المتحدة لن
فقط إلى إجبارها على اللجوء إلى بدائل

في حين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية

إجراءات ضد اإلعالن األميركي».

تعود أسباب القرار األميركي إلى عدة

عوامل ،منها اتهام الشركة بالتجسس لمصلحة

الحكومة الصينية ،إال أن أهمها التنافس

المتحول الى صراع بين «هواوي» و«آبل»
ّ

في «هزيمة» الواليات المتحدة في هذا
المجالّ ،
تجليها نظرية «أبو التسويق الحديث»
األميركي فيليب كوتلر ،القائمة ليس فقط

على ضرورة مراعاة ظروف المستهلك

والتعاطف معه ،بل أخذ رأيه في تسعير

المنتجات الجديدة بما يناسبه .وهذا ما فعلته

«هواوي» :جهاز «أندرويد» متوافر بثمن رخيص
وجودة عالية وشكل جميل.

أعطت وزارة التجارة األميركية
ً
ترخيصا يسري لتسعين
لـ«هواوي»
ً
يوما لشراء مواد أميركية الصنع،

من أجل استمرار عمل الشبكات
القائمة وتحديث البرامج الموجودة
على أجهزتها ،وأعلنت الوزارة
إمكانية تمديد اإلعفاءات ألكثر من
هذه المدة.
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ومن المتوقع أن يستفيد سوق

السعودية خالل النصف األول

الجديدة مثل نظام إصدار تأشيرات

الوحدات السكنية والمساحات

منافذ التجزئة من المبادرات

السياحة اإللكترونية والذي جاء
وقت مثالي
ٍ
اإلعالن عنه في

من عام  2019في قطاعات

اإلدارية ومنافذ التجزئة والفنادق،
ً
مستندا إلى العوامل االقتصادية

لمواكبة مهرجان موسم جدة

الكلية والمبادرات الحكومية

الجديد للزوار الذين يشترون تذاكر

المستقبلية للسوق.

لعام  ،2019إذ يتيح النظام

المهرجان عبر اإلنترنت الحصول

الجديدة التي تؤثر على التوقعات

على تأشيرة سياحة إلكترونية في
غضون ثالث دقائق أو أقل.

وبشكل عام ،من المتوقع أن

يستفيد قطاع منافذ التجزئة

بحلول عام  ،2030من المتوقع

األول من عام  2019مقارنة

السكنية وزيادة اإليجارات

حيث تمكن أصحاب مراكز التسوق

والجهود الحكومية المختلفة

مميزة لمنافذ التجزئة من أجل

العمل ودعم دخول النساء إلى

زيادة الطلب على الوحدات

بنفس الفترة من العام الماضي،

في المملكة من إمكانات النمو

التي توفرها التغييرات اإلصالحية

واألسعار على المدى الطويل.

من تقديم مفاهيم وتجارب

توقعات باستفادة سوق منافذ

جذب المستأجرين واالحتفاظ بهم.

سوق العمل ،وبالتالي زيادة القوة

التسوق اإلقليمية الكبرى فائقة

ويقدم التقرير الجديد من جيه إل

لنفس السبب.

العقارات في المملكة العربية

التجزئة من التغييرات اإلصالحية

زادت اإليجارات في المراكز

التجارية اإلقليمية الكبرى بحاضرة
الدمام بنسبة  8%خالل النصف

وحافظت اإليجارات في مراكز

الجودة بالرياض على استقرارها

الرامية لتوفير المزيد من فرص

الشرائية للسكان.

إل نظرة عامة على أداء سوق

دانا سلباق هي مدير أول :العقارات/

ابحاث وتحاليل السوق ،اإلمارات العربية
المتحدة ،المملكة العربية السعودية و
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.JLL ,
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واصل القطاع السكني في مختلف
مناطق مدن الرياض وجدة ومكة وحاضرة
الدمام تراجعه خالل الربع الثاني من عام
 ،2019إال أن التوقعات تشير إلى زيادة
ً
نظرا
في الطلب على المدى الطويل
للمبادرات والمشاريع المتنوعة التي
تطلقها الحكومة.
إلى التسهيالت التي توفرها الحكومة على

تنشيط السوق العقاري في المملكة ،وذلك

في إطار رؤية المملكة  2030الرامية إلى
دفع النمو االقتصادي غير النفطي».

توقعات إيجابية لسوق المساحات اإلدارية
على المدى الطويل

أشارت نتائج التقرير أنه على الرغم من استمرار
الضغط على سوق المساحات اإلدارية في

المشاريع الكبرى غير النفطية
تعزز أداء القطاع العقاري السعودي

بقلم دانا سلباق

أشارت

نتائج تقرير «األداء العقاري

الرياض ،والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة

في السعودية خالل النصف األول من العام

المدينة باعتبارها «عاصمة الترفيه والرياضة

استمرار اإلنفاق الحكومي على المشاريع

في المملكة «سينما الحوش» في المملكة

 »2019الصادر عن شركة جيه إل إل ،إلى أن
العمالقة ،المصحوب بالجهود المستمرة
لتطوير قطاع الترفيه ،تسهم في تحفيز

الجديدة مثل مترو الرياض الذي يبلغ طوله
 176.7كم ومدينة الملك سلمان للطاقة

في الدمام (سبارك).

ً
أيضا أن تنعكس زيادة فرص
ومن المتوقع

االستثمار وسهولة السفر التي يوفرها مطار

بصرف النظر عن سياحة التراث الديني.

وفي إطار تعليقها على التقرير ،قالت دانا

على النفط.

 1.6%خالل األشهر الثالثة األولى من العام

التجارية على خلفية تنفيذ العديد من المشاريع

التي ال تزال المركز الرئيسي لألعمال في

«تسهم هذه المشاريع الجديدة بتوفير فرص

وبحسب البيانات الحكومية الرسمية ،بلغ

الطويل في ظل تحسن ظروف األعمال

والفنون» ،باإلضافة إلى إطالق أول دار فنية

الطلب في سوق العقارات السعودي في

معدل تسارع نمو اقتصاد المملكة نسبة

طلب الشركات على المدى المتوسط إلى

الملك عبد العزيز الدولي الجديد بصورة إيجابية

سلباق مدير أول قسم البحوث في جيه إل

ظل تطلع المملكة إلى الحد من اعتمادها

المدن الرئيسية ،إلى توقعات في ارتفاع

إل بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا:
عمل جديدة وإشراك القطاع الخاص في

دعم مسيرة النمو في المملكة ،ال سيما في
ً
عالوة على تحسين مستوى
قطاع الضيافة،

على رغبة الشركات في العمل بمدينة جدة،

المنطقة الغربية.

مبادرات اإلسكان إلنعاش سوق الوحدات
السكنية

واصل القطاع السكني في مختلف مناطق

مدن الرياض وجدة ومكة وحاضرة الدمام

تراجعه خالل الربع الثاني من عام  ،2019إال

 ،2019مقارنة بنسبة  1.3%في نفس الفترة

المعيشة .وبنظرة مستقبلية ،من المتوقع أن

وفي ظل استمرار حالة الهدوء والتراجع

القادمين إلى المملكة ،األمر الذي سيعزز

أن التوقعات تشير إلى زيادة في الطلب على
ً
نظرا للمبادرات والمشاريع
المدى الطويل

بدوره مستويات أداء سوق الفنادق».

وكان لمبادرات اإلسكان التي نفذتها وزارة

من العام الماضي.

في معظم قطاعات السوق خالل النصف

األول من عام  ،2019شهد قطاعا الفنادق

ينعكس هذا بشكل إيجابي على عدد السياح

وأضافت سلباق« :نتوقع أن تعزز هذه

والترفيه اإلعالن عن عدد من مشاريع التطوير

المبادرات والمشاريع التي تطلقها المملكة

المخطط الرئيسي لمشروع القدية في مدينة

الطويل ،كما تعمل هذه المشاريع باإلضافة

الكبرى ،بما في ذلك إسدال الستار عن
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على أداء السوق بشكل إيجابي على المدى

المتنوعة التي تطلقها الحكومة.

اإلسكان تأثير إيجابي في تسهيل الحصول

على التمويل العقاري في تلك المدن .ومع

استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة

نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70%
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ً
ً
ً
نتيجة
ملحوظا
نموا
من المتوقع أن يشهد الوضع االقتصادي
للتعديالت الجديدة لقانون الملكية العقارية في أبوظبي التي تتيح
التملك الحر وتعزز من فرص االستثمار األجنبي المباشر

أدى

التباطؤ االقتصادي إلى انخفاض

أسعار العقارات وتراجع معدالت اإليجار

على المدى القصير في السوق العقاري
ً
وفقا للتقرير الصادر
في أبوظبي ،وذلك

عن شركة تشيسترتنس الرائدة في قطاع

الحر في العاصمة ،كما خفضت الحكومة
ً
مؤخرا رسوم تصاريح العمل بنسب تتراوح بين
 50%إلى  ،94%في حين أن منح تأشيرات

اإلقامة طويلة األمد لمدة  10سنوات،

يعطي المستثمرين المزيد من الطمأنينة

الخدمات العقارية ،والذي يتطرق إلى واقع

ويعزز من االستثمار على المدى البعيد.

الثاني من عام .2019

للسوق العقاري في أبوظبي خالل النصف

القطاع العقاري في أبوظبي خالل الربع

وعلى الرغم من هذا التراجع ،إال أن هناك
بعض المؤشرات اإليجابية التي تشير إلى

نمو القطاع العقاري على المدى المتوسط

في سوق المبيعات ،كان االتجاه األبرز

األول من عام  2019هو التحول نحو تحمل
التكاليف واألسعار التنافسية ،وهو ما

انعكس بوضوح على أسعار الشقق السكنية

نِ ك ويتي ,المدير اإلداري لدى تشيسترتنس في الشرق

األوسط وشمال أفريقيا

السكنية في العاصمة ،حيث أصبحت الشقق

أدت التصحيحات التي شهدها السوق
العقاري في العاصمة أبوظبي
إلى انخفاض أسعار الشقق والفلل
السكنية بنسبة  5٪و 3%على
التوالي على أساس ربع سنوي.

على المدى القصير ،شهدت أسعار العقارات
ً
مزيدا من التصحيح في
ومعدالت اإليجار

للقدم المربع .تليها كل من «شاطئ الراحة»

درهم وذلك في الربع الثاني من عام .2019

على مستوى أسعار الشقق بنسبة  6%على

في الربع الثاني ،ففي شاطئ الراحة والغدير

عام  ،2019حيث انخفض متوسط أسعار

 1,300درهم و 750درهم على التوالي .في

ً
تواليا .كما
المربع  1,160درهم و 700درهم
ً
ً
جديدا
انخفاضا
شهدت بدورها منطقة الريف

 1٪ليستقر سعر القدم المربع عند 813

بلغت  3%حيث بلغ متوسط سعر بيع الفلل <<<

ً
نتيجة للتعديالت الجديدة التي طرأت
والبعيد

التي انخفضت بنحو  8%على أساس ربع

تتيح التملك الحر والحصول على تأشيرة

األكبر على مستوى المجمعات والمناطق

على قانون الملكية العقارية والتي باتت

إقامة طويلة األمد تصل إلى  10سنوات،

ً
أيضا في دفع عجلة النمو
والتي ستساهم

االقتصادي في عدد من القطاعات األخرى.

استكماال للربع األول من
مختلف المناطق
ً
مبيعات الشقق والفلل السكنية بنسبة

 5٪و 3٪على التوالي في الربع الثاني ،بينما

ً
تراجعا
شهدت معدالت إيجار الشقق السكنية
بنحو  6%مقابل  3%للفلل.

سنوي في جزيرة السعديات وهو االنخفاض

متاحة اآلن مقابل  1,400درهم إماراتي

و»الغدير» اللتان شهدتا تعديالت سلبية

أساس ربعي ليصل سعر القدم المربع إلى

حين حافظت األسعار في منطقة «الريف»

ً
ضئيال بنسبة
انخفاضا
على مرونتها وشهدت
ً

من جهته ،واصل سوق مبيعات الفلل تراجعه
هبطت األسعار بنسبة  5%ليسجل القدم

على مستوى أسعار الفلل السكنية بنسبة

وفي هذا اإلطار ،قال نِ ك ويتي المدير
اإلداري لدى تشيسترتنس في الشرق

األوسط وشمال أفريقيا« :شهد السوق

العقاري في أبوظبي المزيد من التصحيح في

الربع الثاني والذي من المتوقع أن يستمر
حتى نهاية العام الحالي ،حيث من المقرر

تسليم أكثر من  11,000وحدة سكنية جديدة
ً
مزيدا
وهو ما يمنح المستأجرين والمشترين
من الخيارات على مستوى استئجار وشراء

العقارات.

ثمة ما يدعو للتفاؤل السيما مع
إال أن هناك ّ

التعديالت األخيرة التي طالت قانون الملكية

العقارية والتي فتحت المجال أمام التملك
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السوق العقاري
مؤشرات نمو إيجابية على المدى المتوسط والبعيد
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The iconic jewel of Kuwait City; Symphony Style Kuwait
commands the ﬁnest views of Kuwait’s bay.
An oasis of calm amidst the city’s vibrant energy
designed for lofty living.

A R ADISSON COLLEC TION HOTEL
radissoncollection.com/symphony-style-hotel
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أسعار العقارات في معظم المجمعات
السكنية في أبوظبي ،بات السوق أكثر قدرةً
على تحمل التكاليف وارتفاع الطلب .وعلى

الرغم من هذا التراجع ،إال أن «مدينة خليفة»
ً
استقرارا على مستوى مبيعات الفلل
شهدت

التجاري وقيام العديد من الشركات بخفض

بدل اإليجار لموظفيها ،وهو ما أفضى إلى

تراجع معدالت إيجار الشقق والفلل السكنية
بنسبة  6٪و 3%على الترتيب.

االنخفاض األكبر في سوق اإليجارات شهدته

لتحافظ على نفس معدالت الربع األول بسعر

منطقة «المرور» بنسبة  16٪منذ بداية

ومن المتوقع أن تواصل األسعار تراجعها على

شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم مقابل
ً
سنويا ،في حين هبطت
 65,000درهم

 872درهم للقدم المربع.

المدى القصير ،ولكن من المنتظر أن تمنح

العام الحالي ،حيث بات باإلمكان استئجار

ً
مزيدا من الثقة
القوانين الجديدة الوافدين

األسعار في مدينة محمد بن زايد بنسبة

من المتوقع أن تواصل األسعار
تراجعها على المدى القصير ،ولكن
من المنتظر أن تمنح القوانين الجديدة
ً
مزيدا من الثقة في السوق
الوافدين
العقاري على المدى البعيد
أما في سوق تأجير الفلل السكنية فقد

ً
وجذبا
باتت معدالت اإليجار أكثر تنافسية
ً
انخفاضا
للمستأجرين ،حيث سجلت جزيرة الريم

السيما مع خطط السداد المرنة التي يقدمها

 10٪على أساس ربع سنوي ،ليستقر معدل

إيجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتي

بنسبة  8%و 7%للفلل المكونة من أربع

على إدخال مفهوم العيش والعمل ضمن بيئة

«طريق الكورنيش» و»جزيرة الريم» انخفضت

المكونة من خمس غرف نوم متوفرة لإليجار
ً
سنويا.
مقابل  275,000درهم

وعدد من الدول األخرى حول العالم .يضيف

إمكانية الحصول على شقة مكونة من ثالث

معدالت اإليجار بنسبة  5٪مع توفر فيال تضم

في السوق العقاري على المدى البعيد،

المطورون الذين يعملون في الوقت ذاته
واحدة ،وهو مفهوم أثبت نجاحه في دبي

نوم عند  50,000درهم في السنة .وفي

المعدالت ولكن بنسبة أقل بلغت  ،5%مع

االستقرار المطلوب إلى السوق العقاري في

غرف نوم مقابل  155,000درهم و130,000

وفي السياق ذاته ،شهد سوق اإليجارات
ً
ً
انخفاضا في
ارتفاعا في المعروض مقابل

بينما حافظت معدالت اإليجار في منطقة

العاصمة اإلماراتية».

درهم على التوالي.

الريف على مرونتها مع انخفاض طفيف بلغ

الطلب في الربع الثاني من هذا العام ،حيث

 ،2%حيث يمكن اآلن استئجار شقة نموذجية

كنتيجة لالندماج الذي شهده بنك أبوظبي

في السنة.

من المتوقع إضافة  2,000وحدة سكنية
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مؤلفة من غرفتي نوم مقابل  71,000درهم

وخمس غرف نوم على التوالي ،وباتت الفيال

وفي منطقة «حدائق الراحة» هبطت

أربع غرف نوم مقابل  165,000درهم ،في

حين كانت كل من «الخالدية» و»الريف» أكثر
ً
مرونة مع انخفاض ضئيل للغاية
المناطق
بنسبة  ،1٪ليستقر تأجير الفيال المكونة من
أربع غرف نوم عند  179,000في الخالدية
و 165,000درهم

في الريف.
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فضال عن تزايد انتقاد مظاهر
الخضراء‘،
ً
التفاوت االقتصادي ،وهو ما سيؤدي إلى
ً
سلبا على هوامش
نمو أجور العمل ،والتأثير
أرباح الشركات .ولعل السؤال األبرز هو:

كيف يمكن للمستثمرين التوفيق بين كل

األسهم تواجه أزمة ثقة في المستقبل
تشير تقييمات األسهم إلى القيمة الحالية

للتدفقات النقدية المستقبلية ،والتي تعد
ً
مؤشرا على التدفقات النقدية
في األساس
الحالية وتوقعات النمو ومعدالت الخصم.

يشير الواقع االقتصادي الراهن إلى حدوث
ركود في األرباح على مستوى قطاع
ٍ
الشركات العالمية ،باإلضافة إلى تصاعد
حرب التكنولوجيا بين الواليات المتحدة
والصين ،واحتماالت ارتفاع تكاليف اإليرادات
للشركات في ضوء ’السياسات الخضراء‘.

هذه المخاطر وحالة االرتفاع في تقييمات

وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تبلور اعتبارات

لقد كان أداء األسهم على مر السنوات
ً
مقارنة بالسندات عندما كانت
السابقة أسوأ

على المدى القصير والطويل .وفي ضوء

المعتاد (وهو ما يُ سمى
إلى ما دون االتجاه ُ
ً
أيضا بمرحلة الركود) ،ولكن هذه المرة

التدفقات النقدية قصيرة األجل ،خاصة وأنها
ً
ً
جوهريا بشكل مادي ،ما
انخفاضا
ال تُ سجّ ل

خفض
ٍ
ولكن التجارب السابقة تؤكد أن أول

هذا االعتقاد القوي في األسهم األمريكية

ال محالة ،وهو ما يقلل التدفقات النقدية

األسهم؟

المؤشرات العالمية الرائدة تواصل هبوطها

تحدي التأثيرات السلبية
استطاعت األسهم ّ

وواصلت ارتفاعها .ولعل التفسير المنطقي

الوحيد لذلك هو أن المستثمرين يحرصون
ً
استنادا إلى خطط اإلنقاذ
على شراء األسهم
والتدخل التي يُ طبّ قها االحتياطي الفدرالي،

بشدة على انخفاض التضخم
ويراهنون
ّ
واستقرار النمو ،وغياب أي بوادر لنشوب

أزمة مالية ،باإلضافة إلى إمكانية تجنب

أي صدمات قد تعصف بسلسلة التوريد

العالمية ،والتي قد تحدث نتيجة السياسة

التجارية الحالية للواليات المتحدة .ونعتقد

أن ذلك غير منطقي بالنسبة للمستثمرين،

حيث نوصي بشدة بزيادة الحيازات من

السندات وخفض نسبة األسهم؛ واألهم من
ذلك ضرورة حرص المستثمرين في األسهم

خاصة فيما يتعلق بتوليد التدفقات النقديّ ة
استقرار تقييمات األسهم عند مستوياتها
الحاليّ ة ،يُ بدي المستثمرون ً
ثقة قوية في

يؤكد على رهانهم بعدم حدوث موجة ركود،
ّ
ويتجلى
واستقرار النمو على المدى الطويل.
التي تعود لمستوياتها المرتفعة من حيث

التقييم ،وتمر في مرحلة الدورة االقتصاديّ ة

المتأخرة.

المستثمرون اليوم على خطط اإلنقاذ

والتدخل التي يُ طبّ قها االحتياطي الفدرالي
كذريعة لشراء األسهم ألن ذلك من
ٍ

المفترض أن يزيد من عالوة مخاطر األسهم،
كثير من األحيان
في أسعار الفائدة يمثل في
ٍ
ً
إشارة موثوقة بأن موجة الركود قادمة
قصيرة األجل ويزيد من التوقعات بشأن

العوائد ،وذلك بالتوازي مع ميل المستثمرين
لتجنب المخاطر .من جهة ثانية ،نُ الحظ عدم

واليزال احتمال حدوث موجة ركود أعلى
ً
حاليا ،حيث
بكثير مما تُ ظهر األسهم العالمية

االلتزام بالتوقعات قصيرة المدى بشكل
ً
استنادا إلى
صحيح فيما يتعلق باألسهم

تحذيرات قوية للمستثمرين .ولكن المعطيات
ً
غالبا أن األسهم تشهد حركة
التاريخية تُ ظهر

أن التوقعات طويلة األجل هي التي تعزز
حالة التباين بين األسهم والواقع الراهن.

وهذا بالضبط ما نشهده اليوم .ويعتمد

إلى حاالت التأرجح الناجمة عن سياسات <<<

يقدم منحنى العوائد والمؤشرات الرئيسية

صعوديّ ة رغم األدلة الواضحة على احتمال
حدوث موجة ركود خالل الفترة المقبلة؛

توقعاتنا للمرحلة المستقبلية ،ولكن نعتقد

ومن المرجح أن تكون توقعات نمو األرباح
ً
ً
ونظرا
إيجابية للغاية.
على المدى الطويل

سمى
الم ّ
على عدم التورط في فخ القيمة ُ
األسهم األوروبية.

نسبة منخفضة من
ٍ
وفي ضوء الحفاظ على
األسهم في المحافظ االستثماريّ ة ،نوصي

المستثمرين على المدى القصير بزيادة

الحيازات من األسهم في أسواق الدول

ّ
التقلبات
التي تتمتع بالقدرة على مواجهة

الدورية مثل كوريا الجنوبية والبرازيل وجنوب

أفريقيا وأستراليا والواليات المتحدة وهونج

كونج ،والتي حققت على مر السنين الماضية
أفضل العوائد خالل أسوأ مراحل الركود

االقتصادي .وعلى مستوى القطاعات،

نقترح زيادة حيازات األسهم في قطاعات

تكنولوجيا المعلومات وخدمات االتصاالت
والمواد والسلع االستهالكية األساسية

والعقارات.
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األسهم العالمية

تواجه التباين األكبر في األداء منذ عام 2007
بقلم بيتر جارنري

وصل

عالم االقتصاد اليوم إلى

مهم على عدة أصعدة ،من
منعطف
ّ
المتوقع أن يفرض تأثيرات عميقة على

وسط تزايد االحتماالت بحدوث موجة ركود،

بشكل كامل في
بدون أن يظهر ذلك
ٍ

تقييمات األسهم .من جهة ثانية ،تُ ظهر كوريا

المستثمرين واألسهم العالمية .فقد انتهت

الجنوبية ،التي تُ عد أكثر االقتصادات العالمية
ً
ضعف الفتة ترافقت مع
ٍ
انضباطا ،بوادر

واالختالالت الهائلة على مستوى البيئة

نحو مستويات غير مسبوقة منذ مطلع

حقبة العولمة التي سادت منذ مطلع

ّ
ويتجلى ذلك من
ثمانينات القرن العشرين؛

ً
شهرا
انخفاض مؤشراتها الرئيسية لمدة 23
ً
متتاليا خالل شهر أبريل ،باإلضافة إلى الهبوط

االقتصادية واالستثمارية وقطاع االئتمان

عام  .2012وقد كان االقتصاد الكوري

خالل حالة التفاوت االقتصادي الراهنة،

وسلسلة التوريد العالمية.

بناء على
المستثمرون يشترون األسهم
ً
الخطط التدخليّ ة لالحتياطي الفدرالي

تواصل المؤشرات الرئيسية لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية حول االقتصاد العالمي
المسجّ لة في
انخفاضها ،حيث شكّ لت النتائج ُ
شهر أبريل االنخفاض الشهري السابع عشر
على التوالي .وال يزال االقتصاد العالمي

نقطة له منذ شهر يوليو ،2008
ٍ
في أضعف
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ً
سلبية .وجاء تحسن القطاع
كانت ال تزال
ً
بسلسلة من
ٍ
مدفوعا
الصناعي الصيني

إجراءات دعم وطنية اتخذتها الحكومة ،والتي

يُ توقع أن تسهم في دعم الطلب المحلي
أكثر من مستويات الطلب العالمي .ومن

ناحية أخرى ،ال تزال مبيعات سيارات الركّ اب

كمؤشر بديل
في الدولة (والتي تعمل
ٍ
للقطاع االستهالكي) أضعف مما كانت

عليه خالل أدنى مستويات األزمة المالية،

الجنوبي أحد أفضل المؤشرات حول االقتصاد

ما يؤكد على اتساع حالة انعدام اليقين بين

المصاعب خالل النصف الثاني من العام

شهر مايو أن مؤشر نمو المبيعات قد تراجع
ً
مجددا.

العالمي ،ولذلك نتوقع مواجهة المزيد من
الجاري.

وكانت الصين االقتصاد الرئيسي الوحيد الذي

سجل مستويات إيجابيّ ة بحسب المؤشرات
الرئيسية لمنظمة التعاون االقتصادي

المستهلكين الصينيين .كما وتُ ظهر بيانات

إلى جانب ذلك ،يشير الواقع االقتصادي

ركود في األرباح على
ٍ
الراهن إلى حدوث

مستوى قطاع الشركات العالمية ،باإلضافة

والتنمية .ولم يشكّ ل ذلك مفاجأة كبيرة

إلى تصاعد حرب التكنولوجيا بين الواليات

ً
مؤخرا على صعيد دوافع االئتمان وإن
الصين

اإليرادات للشركات في ضوء ’السياسات

بالنظر إلى التحسن الكبير الذي شهدته

المتحدة والصين ،واحتماالت ارتفاع تكاليف

FOR THE MOST

DARING LEADERS

BNCPUBLISHING.NET
MIDDLE EAST
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العولمة والتفاوت االقتصادي وطبيعة
البيئة االقتصادية وحالة تشبع الديون،
ً
مزيدا
من المحتمل أن تواجه الشركات

من التشريعات التنظيميّ ة (خاصة شركات

التكنولوجيا) ،وفرض المزيد من الضرائب

المرتفعة على انبعاثات الكربون ،باإلضافة
إلى ارتفاع تكاليف العمالة وتزايد اإلنتاج

ترسخ النزعة الوطنية.
المحلي بسبب ّ
وستشكّ ل هذه العوامل تأثيرات سلبية

ُمعاكسة بالنسبة الشركات ،ولكن يمكن
موازنة البعض منها عن طريق زيادة اإلنفاق
المالي ،وبالتالي تعزيز النمو االسمي .ولكن

أن تضطر الحكومات إلى زيادة اإلنفاق

بشكل كبير لسد الفجوة على صعيد البنية
ٍ
التحتية ،والتعامل مع التزام المجتمع بتقليل
ً
وأخيرا
أثر األنشطة االقتصادية على البيئة،
بشكل
معالجة مسألة التفاوت االقتصادي
ٍ
عام.
ومن المرجح أن تُ ترجم الزيادة الكبيرة في

اإلنفاق المالي على شكل ارتفاع في

أسعار السلع وتزايد في مستويات التضخم.
ً
ً
ً
كبيرا
زخما
أيضا
وستكتسب مسألة التضخم

من تراجع سلسلة اإلمداد والتوريد العالمية
ً
محلية أكثر بسبب انهيار اإلطار
لتصبح

مسار السياسة هذا يُ فسح المجال أمام
مستويات عالية ً
جدا من التضخم ،باإلضافة

إدارة ترامب .وستؤدي هذه العوامل

التوريد التي أصبحت تفتقر إلى الترابط

األمر الذي سيدفع هوامش الربح للعودة

إلى التضخم المرتفع الناتج عن سلسلة

العالمي ،وهو ما سيمثل بنهاية المطاف

ضريبة التضخم التي واجهتها الشركات في

سبعينات القرن الماضي.

المدخالت ترتفع بشكل كبير
تكاليف ُ
للشركات
ً
ً
شهدت الشركات اتساعا ملحوظا في
هوامش الربح خالل فترة العولمة

االقتصاديّ ة واسعة النطاق التي بدأت في
مطلع ثمانينات القرن العشرين .وتسجل
الشركات العالمية ،وخاصة األمريكية،

هوامش الربح األكثر إيجابية في التاريخ

الحديث؛ ويأتي ذلك نتيجة انخفاض تكاليف

التمويل ،والتدخل الضعيف للنقابات

واالتحادات العمالية وضعف تشريعات

مكافحة االحتكار ،وتزايد عمليات الرقمنة،

باإلضافة إلى انخفاض تكاليف المدخالت
ً
تاريخيا،
المرتبطة بأسعار السلع المنخفضة
وكذلك اليد العاملة الرخيصة في آسيا.

وسرعان ما سيكتشف صناع السياسات
ً
قريبا أن السياسة النقدية الحالية تتسم
بقدرة متواضعة على تصحيح النمو
ٍ

االقتصادي في ذروة دورة الديون ،وهو
ً
قريبا
ما سيعني بطبيعة الحال االنتقال
نحو االمتداد الطبيعي التالي إلجراءات

سمى النظرية النقدية
السياسة التي تُ ّ
ترابط أكثر صرامة بين
ٍ
الحديثة ،وتعني وجود

السياسات المالية والنقديّ ة .ومن المرجح
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التجاري متعدد األطراف نتيجة سياسات

إلى رفع تكاليف المدخالت للشركات،

بيتر جارنري هو رئيس استراتيجيات األسهم
في ساكسو بنك

هيكلية العوائد والمخاطرة .ونتوقع بعبارة

نحو معدالتها المتوسطة طويلة األمد.
ً
ضررا
وسيشكّ ل ارتفاع التضخم العامل األكثر

األكثر صعوبة بالنسبة للمستثمرين ،كما

فترة السبعينات من القرن الماضي؛ حيث

ً
أيضا .ونعتقد أن الفترة
االستثمار السلبي

على مستثمري األسهم كما حدث خالل

عائد حقيقي
ٍ
حصل مستثمرو األسهم على

سلبي في الفترة بين عامي .1982-1969

أخرى أن تكون السنوات العشر المقبلة

قد نشهد توجيه ضربة كبيرة لمنهجيات
األخيرة افتقرت إلى توافر نقطة بداية

إيجابية لالستثمار النشط ،حيث تالشى نهج

ويواجه المستثمرون فجوات هيكلية كبيرة

العمل وحيد االتجاه الذي ارتبط بإجراءات

فئات األصول ،باإلضافة إلى التقلبات

استفادت من أنشطة االستثمار السلبي.

وعائدات منخفضة متوقعة في معظم

تتحول
المتزايدة؛ حيث من المرجح أن
ّ
الضغوط والتقلبات الناجمة عن السياسات

المطبّ قة منذ عام  2008إلى حالة
النقدية ُ
ً
ً
وتناظرا على صعيد
رسوخا
اختالل أكثر
ٍ

السياسة النقدية ومظاهر العولمة التي

كما ستواجه النماذج القائمة على الحاسوب

صعوبات نتيجة الفجوات الهيكلية القادمة،
كعنصر
ما يعني استعادة البشر لدورهم
ٍ
أساسي في عمليات وأنشطة االستثمار.
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نشاطا،
ً
اإلمارات تحافظ على مكانتها كأكثر بيئات الشركات الناشئة
حيث استحوذت على ما نسبته  26%من مجموع الصفقات ،تليها مصر
بنسبة ( )21%ولبنان بنسبة ()13%؛ في حين تم تصنيف المملكة العربية
نموا.
السعودية كواحدة من أسرع بيئات الشركات الناشئة ً
كما حقق عدد الصفقات مستوى

النصف األول من عام .2019

ً
مسجل زيادة قدرها
قياسيً ا بدوره،

حافظت اإلمارات على صدارتها

عام  ،2018مما يشير إلى استمرار

مجموع صفقات الشركات الناشئة

 28%مقارنة بالنصف األول من
اإلقبال على الشركات الناشئة

في المنطقة خالل جميع مراحل

االستثمار.

باستحواذها على نسبة  26٪من

التي تتخذ من اإلمارات مقرً ا لها،
والتي تمت في النصف األول من
عام  ،2019بينما حازت على نسبة

وبزيادة قدرها  4٪مقارنة بالنصف

الصفقات في منطقة الشرق

ما يصل إلى  11٪من إجمالي عدد
األوسط وشمال أفريقيا.

قطاع التكنولوجيا وبيئة الشركات

امتالكها لبيئة الشركات الناشئة

الصفقات

ومع ذلك فنحن على أعتاب

عام  - 2019حيث استحوذت على

مسار سيشهد نمو الشركات

القائمة على التكنولوجيا بشكل

كبير وبسرعة هائلة على مدى

 .3قطاع التكنولوجيا المالية
نشاطا من حيث عدد
ً
القطاعات

نموا في النصف األول من
األسرع ً

احتل قطاع التكنولوجيا المالية

خامس أكبر عدد من الصفقات

من عام  ،2019باستحواذه على

بنسبة  8٪من جميع الصفقات

متقدما على
اإللكترونية
ً
القطاعات األخرى ،حيث حاز على

األول من عام  2019من حيث

المملكة العربية السعودية زيادة

لشركة « Global Venturesإن

الناشئة استثنائي وعظيم،

في .Beehive

كما ال يزال قطاع التجارة

بنسبة  1٪في عدد الصفقات ،أي

وال يزال هذا المشهد ً
آخذا في

النمو الذي شهدته المنطقة في

 ،Yallacompareو 6مليون دوالر

في  Souqalmalو 4مليون دوالر

والنقل الذي احتل المرتبة الثالثة

يحافظ على صدارته ألكثر

التطور؛ فقد سجلت تونس

البارزة  8مليون دوالر في

األول من عام  .2018بينما سجلت

وفي معرض حديثها عن النتائج،

تقول نور سويد ،الشريك العام

الصفقات .وتشمل االستثمارات

نسبة  12٪من إجمالي عدد

 66٪من إجمالي التمويل المقدم

للشركات الناشئة.

شئون ريادية

المرتبة األولى في النصف األول
نسبة  17%من إجمالي عدد

الصفقات ،ويليه قطاع التوصيل
كأكثر القطاعات رواجً ا في النصف

إجمالي عدد الصفقات ،وهو ما

يمثل نسبة <<< .8٪

في رقم قياسي آخر ،شهد
النصف األول من عام 2019
خروج  15شركة ،منها استحواذ
شركة  UBERعلى Careem
بصفقة قيمتها  3.1مليار دوالر
الذي اعتبر عملية الخروج األكبر
على اإلطالق في المنطقة.

السنوات المقبلة ،فهذه األرقام

توضح الزخم والنجاحات التي

تحققها الشركات والمؤسسات

األساسية ،والنمو الذي تشهده

بيئة االستثمار ،وما يرافق ذلك
من فرص جديدة».

 .2اإلمارات العربية المتحدة
تحافظ على مكانتها كأكثر

نشاطا،
ً
بيئات الشركات الناشئة

باستحواذها على نسبة 26%

من مجموع الصفقات و66%

من إجمالي التمويل

تم تصنيف المملكة العربية

السعودية كواحدة من أسرع

نموا،
بيئات الشركات الناشئة ً
حيث ارتفع معدل نموها بنسبة
 2٪عن النصف األول من عام

 2018مسجلة  26استثمارً ا في
Careem
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فيليب باهوشي ،الرئيس التنفيذي لشركة MAGNITT

بيئة الشركات الناشئة

نموها!
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تواصل ّ

أصدرت

منصة الشركات الناشئة

األكثر قوة في منطقة الشرق األوسط

في الشركات الناشئة في منطقة الشرق

األوسط وشمال إفريقيا للفترة التي يغطيها

وشمال أفريقيا «ماجنيت»  ،MAGNiTTالتي

التقرير بنسبة  66٪عن نظيره خالل النصف

«تمويل المشاريع الناشئة في منطقة الشرق

هناك العديد من البوادر التي تشير إلى

تتبع وترصد بيئة الشركات الناشئة ،تقرير

األوسط وشمال أفريقيا» للنصف األول من
ً
ً
متعمقا حول
تحليل
عام  ،2019والذي يوفر

األول من عام .2018

نضوج بيئة الشركات الناشئة؛ فمع نمو

الشركات الناشئة ،شهدنا نجاح المزيد منها

شركة عالمية كبرى على شركة محلية ،بعد
استحواذ شركة  Amazonعلى .Souq

وسيكون ذلك حافزً ا لتشجيع وتعزيز بيئة ريادة
األعمال في المنطقة».

 .1ارتفاع إجمالي التمويل للشركات الناشئة

في منطقة الشرق األوسط وشمال

إفريقيا بنسبة  66٪مقارنة بنتائج النصف
األول من عام 2018

شهد النصف األول من عام 238 ،2019

استثمارً ا تصل قيمتها إلى  471مليون دوالر

تمويل الشركات الناشئة ومجموعات االستثمار

في تلقي استثمارات كبيرة ،وخروج المزيد من

في تمويل الشركات الناشئة في منطقة

أفريقيا .ويسلط التقرير الضوء على األنباء

من المستثمرين الدوليين في المنطقة،
وخاصة من قارة آسياّ ،
وعلق فيليب بحوشي،

 66٪في قيمة االستثمار خالل هذه الفترة،

الممول في منطقة الشرق األوسط وشمال
اإليجابية المتعلقة ببيئة الشركات الناشئة

اآلخذة في النمو ،وعلى الرقم القياسي من

التعامالت والصفقات الذي يؤشر على قوة
النمو المتحقق ،حيث ارتفع إجمالي التمويل
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الشركات ،إضافة إلى وجود اهتمام مستمر

الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وهو ما يمثل
مؤشرً ا ممتازً ا ،حيث يعبر عن زيادة مقدارها

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماجنيت»

مقارنة بالنصف األول من عام  2018التي

 UBERعلى  Careemهو مثال آخر الستحواذ

دوالر.

 MAGNiTTبالقول :أن «استحواذ شركة

بلغت قيمة االستثمارات فيها  283مليون

شئون ريادية
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جيريمي كرين ،المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي,

Yellow Door Energy

النصف األول من عام 2019
قياسيا بعدد صفقات
رقما
ً
سجل ً
االستثمار للشركات الناشئة
والبالغة  238صفقة على
مستوى منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا بإجمالي استثمار
بلغ  471مليون دوالر
األوسط وشمال إفريقيا ،بزيادة قدرها 5

شركات مقارنة مع النصف األول من عام
.2018

وكانت أكبر عمليات الخروج وأبرزها خالل هذه
الفترة ،خروج شركة  Careemواالستحواذ
عليها من قبل  .Uberوأشار ماغنوس

أولسون ،الشريك المؤسس في شركة

 130 .4مؤسسة تستثمر في الشركات

 Yellow Door Energyما يبلغ ( )65مليون

وشمال إفريقيا خالل النصف األول من عام

محتلين بذلك المراكز الثالثة األولى.

حافظت شركة  Startup 500على مكانتها

الكبرى التي تمت في النصف األول من عام

هذه الصفقة أكبر صفقة تكنولوجية شهدتها

االستثمار خالل هذه الفترة ،بانخفاض قدره

حافز ومسرع يضع المنظومة التكنولوجية في

الناشئة في منطقة الشرق األوسط

 30٪ ،2019منها تعمل من خارج المنطقة
نشاطا
ً
كأكثر شركات االستثمار الممول

ً
وخاصة في مرحلة التمويل األولي وما قبل

دوالر وكانت حصة  )Swvl) 42مليون دوالر،

« :Careemشكلت صفقتنا البالغة قيمتها
 3.1مليار دوالر مع ً Uber
حدثا في غاية

وفي مجموعها ،استحوذت الصفقات العشر

 2019على ما نسبته  62٪من إجمالي قيمة

التمويل األولي ،في حين كان  Flat6Labsأكثر

 9٪عن النصف األول من عام  .2018ومن

وشهد النصف األول من عام  2019استمرار

خروج  15شركة ناشئة في منطقة الشرق

نشاطا.
ً
برامج التسريع

تدفق المستثمرين األجانب ،فقد أبرز دخول
شركات عالمية إلى األسواق مثل MSA

 Capitalالصينية ومجموعة  Henkelاأللمانية

لتحضير األغذية ،وغيرهما ،االهتمام الدولي
المستمر بالشركات الناشئة في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وكانت 30٪

من المؤسسات التي استثمرت في الشركات

الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا مستثمرين دوليين.

 .5شركة  EMPGتقود بيئة الشركات

الناشئة بحصولها على  100مليون دوالر
من التمويل ،تليها شركة Yellow Door

 EnergyوSwvl

حصلت شركة  EMPGعلى أكبر قدر من

التمويل لشركة ناشئة واحدة ،حيث تلقت 100

مليون دوالر في فبراير  ،2019بينما تلقت
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جهة أخرى ،شهد النصف األول من عام 2019

األهمية ،ليس فقط بالنسبة لشركتنا ،ولكن
ً
أيضا لمنطقة الشرق األوسط؛ حيث تعتبر
المنطقة على اإلطالق ،وستكون بمثابة

منطقتنا على خريطة المستثمرين اإلقليميين

واألجانب» .وفيما يتعلق بالتأثير الذي ستحدثه
الصفقة على بيئة الشركات الناشئة.

Your #MountainEscape Awaits.
A rare jewel in the rocky contours of the vast Saiq Plateau on Oman’s fabled Green Mountain,
Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort is the highest five star luxury resort in the Middle East.
ln this extraordinary destination, the true source of adventure is revealed through Anantara’s
distinctive natural luxury and innovative Omani hospitality.
Telephone: +968 2521 8000
Email: reservations.aaja@anantara.com
Book at anantara.com
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اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

ً
يوما في عام  ،2018في حين أن نسبة 7%

منهم فقط لم تعمل أثناء اإلجازة.

وكشف الدراسة أن  38%من النساء

العامالت في دولة اإلمارات ،و  30%من

الرجال لم يستفيدوا من جميع أيام اإلجازة

المخصصة لهم في العام الماضي ،بسبب

وجود «الكثير من العمل» أو «عدم وجود
من ينوب عنهم» .وفي المملكة العربية

السعودية أكدت نسبة  74%من الرجال،

و 79%من النساء استفادتهم من جميع أيام

إجازاتهم.

تواصل بال انقطاع

أظهرت النتائج في اإلمارات أن  27%من

المشاركين تواصلوا مرة واحدة على األقل
ً
يوميا مع زمالئهم الذين يقضون إجازاتهم،
في حين قال  23%من المشاركين في

 38%في اإلمارات يقبلون خفض الراتب
مقابل إجازة أطول

كشفت

دراسة جديدة من لينكدإن،

أكبر منصة مهنية في العالم ،أن 38%

من جيل األلفية في اإلمارات و 22%في

السعودية ،إضافة إلى  50%من المشاركين

النسبة  24%في المملكة العربية السعودية.
وكشفت النتائج في اإلمارات أن  80%من

مقابل الحصول على إجازة أطول.

 46%في اإلمارات و 37%في السعودية

خطط إجازاتهم مع زمالء العمل ،بينما بلغت

و 75%بين النساء.

إجازة ليست بإجازة

مستعدون لرفض عروض وظيفية ال تقدم

وحسب الدراسة ،فإن نسبة  37%فقط من

من إجمالي المشاركين في اإلمارات إلى أن
سياسة اإلجازة مهمة ً
جدا عند البحث عن

عام  ،2018و  5%منهم فقط لم يتفاعلوا

فترة إجازة تناسب توقعاتهم .وأشار 43%

أو أكثر .وبالنسبة إلى المهنيين الذين تتراوح
ً
عاما ،فقد أولى نحو
أعمارهم بين -53 39

اإلجازة أنهم شعروا بالحيوية واإلنتاجية عند

يستفيدون من كامل وقت إجازاتهم ،وبلغت

النسبة في السعودية  77%بين الرجال

ومن بين أكثر من  1000مشارك في

ينالوا نصيبهم من اإلجازة خالل ثالثة أشهر

 45%من مهنيي جيل األلفية في اإلمارات ال

ً
عاما في اإلمارات و27%
بين أعمار 74 – 54

االستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة فإن

الموظفين يشعرون بالتعب واإلرهاق إذا لم

 47%منهم أهمية كبيرة لسياسات اإلجازات.

الرجال و 76%من النساء يرتاحون لمناقشة

في السعودية ،ال يمانعون تخفيض رواتبهم

السعودية إنهم لم يبتعدوا عن العمل أثناء

ً
ً
أيضا إلى أن
إطالقا .وأشارت النتائج
اإلجازة

وقد عبّ ر المهنيون الذين نالوا نصيبهم من
العودة إلى العمل.

وبذلك تكشف هذه الدراسة كما غيرها

من الدراسات السابقة أن عدم قضاء فترة
ً
سلبا على الصحة
مخصصة لإلجازة يؤثر
النفسية ومستويات الضغط النفسي

واإلنتاجية ككل ،مما يؤثر في نهاية المطاف

على المسيرة المهنية .وقد أجرت شركة

المهنيين المقيمين في دولة اإلمارات حظيت
ً
يوما في
بإجازات تتراوح مدتها بين  26و30

عبر اإلنترنت بالنيابة عن لينكدإن في اإلمارات

فرصة عمل جديدة ،في حين بلغت النسبة في

مع البريد اإللكتروني واالتصاالت الهاتفية

 1005أشخاص من أعمار  18فما فوق

تردد

موظفي جيل األلفية الذين تتراوح أعمارهم
ً
عاما إلى تلقي اتصاالت هاتفية
بين  18و38

السعودية .46%

ويبدو حسب الدراسة أن معظم الناس في

المنطقة يترددون بطلب إجازات العمل

نتيجة عوامل مختلفة ،من بينها التخوف من

االستثناء وعدم الثقة بقدرة الزمالء .كما أن
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الخاصة بالعمل .وأشارت نسبة  66%من

من زمالئهم في العمل أثناء اإلجازة ،في

أكثر من مناسبة .وبالمثل ،حظي  27%فقط
من المهنيين العاملين في المملكة العربية

السعودية على إجازات تراوحت بين  26و30

 Censuswideاالستشارية هذا االستبيان

والسعودية بين  26 – 20يونيو  2019وشمل
ً
مهنا
ويشغلون وظائف دائمة بدوام كامل ،أو

حرة بدوام كامل ،أو يعملون بشكل مستقل.
إن نسبة  %37فقط من المهنيين المقيمين
في دولة اإلمارات حظيت بإجازات تتراوح
ً
يوما في عام  ،2018و %5
مدتها بين  26و30
منهم فقط لم يتفاعلوا مع البريد اإللكتروني
واالتصاالت الهاتفية الخاصة بالعمل.
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لالتصاالت المتنقلة ذات النطاق العريض.

للتحديات ذات الصلة بأمن الفضاء اإللكتروني

لذا تشعر هواوي أن على عاتقها مسؤولية

والخصوصية التي تؤثر على الصناعة بأكملها.

أطلقت مبادرتها العالمية للشمول الرقمي

حماية البيئة

تجاه هذه المجتمعات غير المتصلة ،ولذلك

.TECH4ALL

األمن والجدارة بالثقة

يُ بنى العالم الذكي المتصل بالكامل على

تدعم هواوي بناء نظام اقتصادي نظيف

وفعال ومنخفض الكربون ودائري .حيث تلتزم
هواوي بتقليل آثارها البيئية أثناء عمليات

األمن والجدارة بالثقة .لذلك وضعت هواوي

اإلنتاج والتشغيل وطوال دورة حياة المنتجات

على رأس أولوياتها .وفي غضون الخمسة

وحلولها المبتكرة لمساعدة مختلف الصناعات

أمن الفضاء اإللكتروني وحماية الخصوصية

أعوام القادمة ،ستستثمر هواوي  2مليار

دوالر أمريكي في تعزيز إمكاناتها في مجال

هندسة البرمجيات لتستجيب على نحو أفضل

والخدمات .كما تستخدم هواوي منتجاتها

في الحفاظ على الطاقة والحد من االنبعاثات

والمساهمة في بناء اقتصاد دائري .كما تبذل
ً
جهودا حثيثة للعمل مع جميع شركاء
هواوي
الصناعة لبناء مجتمع منخفض الكربون .وفي

عام  ،2018استهلكت هواوي ما يقرب من

 932مليون كيلوواط من الكهرباء من مصادر

الطاقة النظيفة؛ مما يعني خفض انبعاثات ما

يقرب من  450ألف طن.

والموظفين والمجتمعات المحلية وشركاء

النظام اإليكولوجي الصحي والمتناغم

الصناعة لبناء نظام إيكولوجي صحي ومتناغم.
ً
ففي ّ ،2018
برنامجا
نظمت هواوي 177

كشركة وطنية ،وتعمل ً
يدا بيد مع العمالء

المحلية المستدامة.

تلتزم هواوي بالمسؤوليات المترتبة عليها

ً
عالميا بهدف دعم التنمية
لدعم المجتمعات

الصور © HUAWEI

ما زالت  66%من المنازل في
العالم غير متصلة باإلنترنت،
وما يقرب من  4مليار شخص
حول العالم ليس لديهم إمكانية
الوصول إلى اإلنترنت .كما يفتقر
أكثر من  2مليار شخص حول
العالم إلى وجود خدمات موثوقة
لالتصاالت المتنقلة.

تقنية
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قدمت هواوي العديد من
ّ
االبتكارات في إطار األبحاث
ذات الصلة بشبكات الجيل
الخامس وتطوير المنتجات
والهندسة و من أبرزها
نجاحها في خفض استهالك
الكهرباء بنسبة .20%
في استخدام الطاقة .وباستخدام

الحلول المناسبة ،ستصبح أجهزة
الجيل الخامس من هواوي من
التقنيات الصديقة للبيئة.

وتنطوي استراتيجيات االستدامة

الجديدة لـ هواوي ،على تغييرين

وسعت هواوي
رئيسيين .األولّ ،

نطاق استراتيجية سد الفجوة
الرقمية الخاصة بها لتشمل

تقرير هواوي لالستدامة

ليانغ هاو ,رئيس مجلس إدارة هواوي

يؤكد على تكافؤ فرص الوصول الرقمي أمام الجميع
نشرت

هواوي تقرير

ما بوسعنا لسد الفجوة الرقمية

واالتصاالت في ذلك».

االتصاالت ،ونعمل بجد للتحول

بمسار الخدمات الرقمية لتكون

األمن والجدارة بالثقة ،وحماية

أقل تكلفة ومتكافئة في فرص

الصحي والمتناغم لصناعة

بدورنا في المساهمة في التنمية

االتصاالت وتقنية المعلومات،

حيث تكرس هواوي جهودها

ومواردها للمساعدة في تحقيق

الوصول أمام الجميع ،وأن نضطلع
االجتماعية واالقتصادية للبلدان

التي نعمل بها بالتوازي مع أرقى

الصلة بشبكات الجيل الخامس

الكهرباء في كل موقع من مواقع

متناول فئة قليلة فقط من الناس

نسبة أقل من المعدل المتوسط

زال أمامنا طريق طويل لنجعل
ً
ً
وفقا للجمعية
واقعا.
هذا األمر

أبرزها نجاحها في خفض استهالك
الجيل الخامس بنسبة  20%وهي

الرئيسية لشبكات االتصاالت

النظام والخدمات المتخصصة

وقد أمكن تنفيذ ذلك بفضل

الدولية لشبكات الهاتف المحمول

«جي إس إم إيه» ،ما زالت 66%

والمعدات المتطورة وتكنولوجيات

شخص حول العالم ليس لديهم

وخالل فعالية إطالق التقرير ،قال
هواوي« :لطالما حرصت هواوي

وخفض االستهالك اإلجمالي

الخامس من هواوي أكثر كفاءة

July - August 2019 / E N T R E P R E N E U R . C O M / 64

بل غالبية الناس .ورغم ذلك ما

المقدمة من هواوي ،وبرمجيات

في المستقبل .إذ يجب علينا أن
ً
قدرا أقل من الطاقة
نستهلك

«ليانغ هاو» رئيس مجلس إدارة

ال يجب أن تكون التكنولوجيا في

من المنازل في العالم غير متصلة

تبدد الحرارة .فهذه التقنيات

لنقل قدر أكبر من البيانات،

ملخص تقرير االستدامة
لعام 2018

وتطوير المنتجات والهندسة و من

وأوضح ليانغ «أصبحت الكفاءة في

مستدام وأكثر شمولية بالتعاون

لتصبح استراتيجية «األمن والجدارة

الشمول الرقمي

الشرائح اإللكترونية الجديدة

استخدام الطاقة من االهتمامات

أهداف استراتيجياتها لالستدامة.

وقدمت هواوي العديد من
ّ
االبتكارات في إطار األبحاث ذات

المعايير والمقاييس المتفق عليها

أهداف التنمية المستدامة لألمم

مع شركائها في القطاع لتحقيق

تساعد تكنولوجيات المعلومات

السائد في صناعة االتصاالت.

دوليا».

المتحدة ،وبناء نظام إيكولوجي

الشبكات اآلمنة والمستقرة

بالثقة».

على التوالي .ويعرض التقرير

البيئة ،والنظام اإليكولوجي

تحديث استراتيجية دعم عمليات

على توفير قيمة مضافة لعمالئها

وتلبية االحتياجات العالمية من

لالستدامة :الشمول الرقمي،

أم التغيير الثاني فيتمثل في

في شبكات الطاقة .ويمكن أن

االستدامة لعام  2018الذي

استراتيجيات هواوي األربعة

االهتمام للتطبيقات والمهارات
ً
لالستفادة من خدمات االتصاالت.

وحماية خصوصية المستخدمين

من خالل االبتكار .ونحن نفعل كل

تصدره للعام الحادي عشر

استراتيجية للشمول الرقمي.
ً
مزيدا من
وتُ ولي هواوي اآلن

المبتكرة جعلت أجهزة الجيل

باإلنترنت ،وما يقرب من  4مليار

إمكانية الوصول إلى اإلنترنت .كما
يفتقر أكثر من  2مليار شخص حول

العالم إلى وجود خدمات موثوقة
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اإلندونيسي من مصادر

ايثن الن ريالكسد مودرن

مستدامة ومسؤولة إلضفاء

على نواحي اإلضاءة واالنعكاس

مرونة عالية إلى جانب الخيارات

الخاصة بسرير ’أفون‘ ،والتي

تقدم
المجموعة الجديدة .كما ّ
’ايثن الن‘ خدمات توصيل عالية

كما في اللمسات المعدنية

تعد سمة واضحة في مجموعة
ّ

’ريالكسد مودرن‘ .وهكذا

تحرص العالمة الرائدة على

بالراحة ،يفضل أصحاب الذوق
ً
ً
راقيا
ركنا
الرفيع أن تكون

ً
وفخما .وتعتبر طاولة الطعام

’بريسمور‘ بأبعادها المستطيلة
ً
ً
أساسيا في هذه المجموعة
جزءا

تلبية كافة احتياجات العمالء

تجمع بين الخطوط العضوية

إلبداع مساحات مريحة في غاية

مع لوح خلفي طويل يمتاز

كما توفر ’ايثن الن‘ مجموعة

بتفاصيل تحاكي القصب ،وهو
مصنوع من خشب الماهوجني

العمالء بالدعم الذي يحتاجونه

لمسة منعشة ومستوحاة من

إليجاد تأثيرات متباينة وجذابة،

والعناصر المتألقة .وذلك

أصحاب الذوق الرفيع .ويحظى
من قبل مصممي الديكور

الطبيعة .كما تركز المجموعة

إلى تصميم غرفة طعام تفيض

ثقافة

األناقة.

من الخيارات المصممة حسب
الطلب لمواكبة تطلعات

مما يمنحهم
الخاصين بالعالمةّ ،

الكثيرة والقابلة للتخصيص ضمن

الجودة لالرتقاء بتجربة العمالء

من البداية وحتى النهاية.

تشكّ ل غرفة النوم المالذ
وتهتم
الوحيد للراحة واالسترخاء،
ّ
المجموعة الجديدة في تحقيق
التوازن ما بين المظهر الهادئ
ً
ويعد سرير ’أفون
معا.
والمبهج
ّ
أوك‘ أحد الخيارات الفخمة التي
تجمع بين الخطوط العضوية
والعناصر المتألقة.

الحصرية .فهي قطعة أثاث

مبتكرة بتصميم عصري مع

قاعدة جميلة ذات مظهر فخم

تحيط بجوانبها السفلية طبقة
من النيكل .وتتميز الطاولة

ّ
الموشى بصورة ناعمة
بسطحها

مع ثالثة تدرجات خشبية ،هي

المنك والكستنائي والرمادي.
وتتوفر باقة متنوعة من

الكراسي التقليدية والعصرية مع

تشكيلة واسعة من اللمسات
الغنية .ويمكن لمصممي

الديكور في ’ايثن الن‘ مساعدة
العمالء على اختيار قطع من

تشكيلة ’ريالكسد مودرن‘

إليجاد التوازن األمثل ما بين
ً
معا.
الرقي والراحة في آن

تصميم مريح وعصري

تشكّ ل غرفة النوم المالذ

www.ethanallen.com

وتهتم
الوحيد للراحة واالسترخاء،
ّ
المجموعة الجديدة في تحقيق
التوازن ما بين المظهر الهادئ
ً
ويعد سرير ’أفون
معا.
والمبهج
ّ

أوك‘ أحد الخيارات الفخمة التي
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تنم عن الذوق
مع تفاصيل فريدة ّ
الشخصي .وتقدم مجموعة

’ريالكس مودرن‘ الجديدة

تصاميم حديثة وعصرية بعضها

مستوحى من أساليب كالسيكية

لحقبات قديمة .ومن أبرزها أريكة
’تشانينج‘ المنحنية ذات المظهر

الراقي والمترف ،مع مزيج رائع

عنوان

من التفاصيل العصرية ولمسات

من طراز آرت ديكو الكالسيكي،
ً
ً
مثاليا للمساحات
خيارا
ما يجعلها
األنيقة والمتميزة .بينما تمتاز

خزانة ’بوكانان‘ ذات البابين

بطابع الريترو الشهير والذي
ً
ً
متناغما على غرفة
مظهرا
يضفي
المعيشة ،وذلك بفضل واجهتها
المميزة بتقاطيعها الهندسية

المصنوعة من خشب الماهوجني
اإلندونيسي الذي تم قطعه

ايثن الن ريالكسد مودرن

وفق معايير االستدامة.

تشكيلة ايثن الن ريالكسد مودرن
قطع أثاث تفيض باألناقة والعصرية
كشفت

’ايثن الن‘ عن

العالمة بمنتجاتها سهلة

عزمها طرح مجموعة ’ريالكسد

االستخدام ،وتركز على تقديم

بتصاميم فريدة تنضح باألناقة

بالبساطة والجمال لتبدع قطع

بالسكينة والراحة .وتستند

عام .وتشتمل ’ريالكسد مودرن‘

مودرن‘ في  8أغسطس

واإلحساس المرهف ،لتبعث
ً
شعورا
في أنفس القاطنين

تصاميم عالية الجودة تتسم

مفروشات مميزة ال تخبو مع
ً
ً
عاما بعد
ألقا
الزمن بل تزداد

عالمة المفروشات األمريكية

على مجموعة من العناصر

والفرادة والحرفية العالية مع

والطعام والنوم ،والتي تزخر

االستدامة.

مواد حديثة ولمسات مخصصة.

الفاخرة على مفاهيم الجودة
التركيز على االلتزام بمعايير

الفاخرة الخاصة بغرف المعيشة
بتصاميم معاصرة وبسيطة مع

وتجسد المجموعة الجديدة
ّ

وتتميز المجموعة بألوان هادئة

االسترخاء والراحة .كما تفخر

بالراحة واالنتعاش.

الشغف الحقيقي باألناقة

دون المساومة على أهمية

وفاتحة من التدرجات الرملية
ّ
ً
شعورا
لتولد
الناعمة والزرقاء،
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لمسات فريدة

ً
ً
حميميا
مكانا
تعد غرفة الطعام
ً
معا في
يجمع العائلة واألحبة
كل منزل .وبينما يميل البعض
ّ

تدرجات هادئة

تنظر العالمة األمريكية األصيلة
إلى غرفة المعيشة على أنّ ها

القلب النابض للمنزل ،لذا يجب

أن تكون في غاية األناقة والراحة
ايثن الن ريالكسد مودرن

قدم مجموعة ’ريالكس
مودرن‘ الجديدة تصاميم حديثة
وعصرية بعضها مستوحى من
أساليب كالسيكية لحقبات
قديمة .ومن أبرزها أريكة
’تشانينج‘ المنحنية ذات
المظهر الراقي والمترف.
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وفي الوقت نفسه مع هاتف

جيل خامس سوبر سريع

يمكن للمستخدمين أن يطمئنوا

 20 X 5Gسرعة نظرية تصل إلى

HUAWEI Mate 20 X 5G
أن الجهاز سيكون قادر على
دعم شبكات جيل خامس

كل من غير مستقل ()NSA

ومستقل ( ، )SAوهذا يعني

أنه يمكن أن تعمل في بلدان

مختلفة وفي مراحل مختلفة
من تطوير شبكات الجيل

سرعة تنزيل تصل إلى  4.6جيجابت
في الثانية ،مما يوفر عليك

الكثير من الوقت واإلحباط عند
البث والتحميل .يتوافق هاتف

 HUAWEI Mate 20 X 5Gمع
أجيال متعددة من تقنية الشبكة
بما في ذلك الجيل الرابع ،الجيل

الخامس .وهو قادر على تلبية

والمشغلين في مراحل مختلفة

بك ،االتصال عالي السرعة

من تطوير األجهزة.

*هذه الدعوى مبنية على أساس

المقارنة مع جميع الهواتف الذكية

الداعمة للجيل الخامس التي تباع حاليا في

السوق ،في أو قبل  31يوليو .2019

يقدم الهاتف الذكي HONOR
تماما في
 View20مستوى جديد
ً
قدرات التصوير الليلي ،فهو مزود
بمستشعر بدقة  48ميجابكسل
وقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة
تقدم نتائج فائقة الجودة عند
التصوير في الليل.

الصور © HUAWEI

يوفر هاتف HUAWEI Mate

الثالث والثاني .1بغض النظر عن

قدرات االتصال للمستخدمين

تقنية

HUAWEI Mate 20 X 5G

شاشة الندى مقاس  7.2بوصة،

لديك وعلى اطالع بآخر تحديثات

ترفيهية استثنائية .كما أنه يأخذ

بك وأكثر من ذلك دون الحاجة

وهو مثالي لتزج نفسك بتجربة

وسائل االعالم االجتماعية الخاصة

مدى نضج شبكة الجوال الخاصة

األلعاب إلى مستوى جديد ،حيث

إلى القلق .باإلضافة إلى ذلك،

مضمون بفضل الشريحتين :كيرين

في اللعبة الخاصة بك حتى ال

تشارج من هواوي بقوة  40واط

 980و رقاقة بالونج 5000
متعددة األوضاع.

شاهد المزيد

تكون على دراية بجميع الحركات

تفوت أية تفاصيل.
ّ

احصل على مزيد من الطاقة

لدى هاتف HUAWEI Mate

وجود شاشة صغيرة يعني أنك

 20 X 5Gبطارية كبيرة سعة

عند محاولة اإللمام بكافة

واحدة من أكبر بطاريات الهواتف

تضيّ ق عينيك وتجهدهم خاصة

 4200مللي أمبير ساعي و هي

يحتوي هذا الهاتف على السوبر
لشحن جهازك في أقل وقت
ممكن.

تبريد ذاتي مبتكر

حتى في حالة األلعاب ذات

الكثافة الرسومية ،يبقى هذا

باردا ومتجاوبً ا بفضل دمج
الجهاز ً

التفاصيل من العمل في لعبة

الذكية المتاحة في السوق ,وهي

هواوي سوبر كوول وهو حل

تعمل كل الفرق .يأتي هاتف

اعتماد .TUV Rheinland

وغرفة البخار لتقديم أداء تبريد

أو فيلم .منطقة عرض كبيرة

 HUAWEI Mate 20 X 5Gمع

آمنة كما أنها كبيرة – حاصلة على

ابدأ بتشغيل الموسيقى المفضلة

تبريد رائد يستخدم فيلم الجرافين

متميز.

 1تستند تجربة المستخدم الفعلية إلى شبكات مشغلي االتصاالت وما يرتبط بها من عمليات نشر .يرجى االتصال بمشغل االتصاالت المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.
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تقنية
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دعمها من قبل البنية التحتية

الحالية المتوفرة للجيل الرابع.

لكن في المضي قدما ،سيكون

هناك تحول تام إلى شبكة الجيل
الخامس المستقلة ( )SAوالتي

هي الحل الحقيقي في نهاية

المطاف لشبكات الجيل الخامس.
يتميز وضع مستقل ( )SAبتقديم

التبسيط وتحسين الكفاءة،

وسيكون التحويل في نهاية

المطاف من شبكة جيل خامس
غير مستقلة إلى شبكة جيل

خامس ميتقلة من قبل المشغلين

غير مرئية للمستخدم.

هاتف HUAWEI Mate 20 X
 5Gهو أول هاتف ذكي داعم

للجيل الخامس في العالم* يعمل

على بنى تحتية لكل من مستقل
( )SAوغير مستقل ( .)NSAإذا

كان المستخدمون يريدون شراء

الهاتف الذي يدعم فقط (،)NSA

بمجرد أن يحدث الترحيل إلى ()SA
HUAWEI Mate 20 X 5G

ما هي تجربة المستخدم 5G؟
وماذا يعني ذلك؟
كان هناك وقت عندما كان

جديدة ،مثل الواقع االفتراضي

ثم جيل ثالث قبل أن يتم ترقيتها

بيانات أسرع وانخفاض التالكؤ.

الخامس العالمي بسرعة إلى

الوقت الحاضر نسمع أن البلدان

السرعة المحتملة نحن بحاجة إلى

شركات االتصاالت في مختلف

الخامس .هاتف HUAWEI

رئيسيتين للشبكات ،هما غير

إلى شبكة الجيل الرابع .في

تتسابق التخاذ خطوات لنشر

شبكات الجيل الخامس .ولكن

ما هو حقا كل شيء عن شبكة

الجيل الخامس وماذا يعني لنا

المستهلكين؟ لن تجعل شبكة

الجيل الخامس الهواتف الذكية

لدينا أفضل فقط ،ولكن سوف
تبشر أيضا في تجارب غامرة

الجيل الخامس ( .)SAعلى سبيل

المثال ،إذا سافر المستخدمون
مع هواتف ذكية تدعم الجيل

الخامس فقط غير مستقل

( )NSAإلى بلدان حيث توجد

ما هما  SAو NSA؟

لدينا هواتف بشبكة جيل ثاني

 ،سوف لن تعمل الهواتف التي

تفتقر إلى هذه الميزة مع شبكة

والواقع المعزز ،مع معدالت

ولكن من أجل التمتع بهذه

هاتف جاهز مع شبكة الجيل
 ،Mate 20 X 5Gأو ملك

حاليا ،يدخل قطاع شبكات الجيل
المرحلة التجارية .وقد اعتمدت

 SAبحلول عام  ،2020مما يعني

البلدان والمناطق طريقتين

مستقل ( )NSAومستقل (،)SA

الهواتف الذكية المدعومة بالجيل
لتوفر لنا أفضل تجارب شبكة

من شبكات الجيل الخامس على

الجيل الخامس .دعونا نكتشف ما

يمكن أن يفعله هذا الهاتف!
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( ، )SAسوف لن تعمل هواتفهم

الذكية  .وقد أعلنت شركة تشاينا

لبناء شبكات جيل خامس محلية.

الخامس ،هو احد الهواتف األولى

شبكات جيل خامس مستقلة

سيتم تصنيف الموجة األولى

أنها غير مستقلة ( ،)NSAأي أن
شبكات الجيل الخامس سيتم

تيليكوم أنها ستنتقل إلى شبكة
أن األجهزة التي تدعم  SAهي

وحدها التي ستعمل في الصين.

eht ot yrtnE eerF teG
emmargorP gniteeM dna ecnerefnoC

woN retsigeR

المتخصصة ببناء العالمات التجارية إلى أن أكثر
من نصف المستهلكين يقومون بزيارة المتاجر
التي تعرض منتجات عالماتها التجارية الخاصة،
وأن أكثر من  80%من المستهلكين يمنحون

ثقتهم الكاملة إلى العالمات التجارية الخاصة

ويشترونها في كل مرة يقومون بالتسوق.

وباعتباره الفعالية الوحيدة التي تغطي مختلف

جوانب قطاع السلع االستهالكية الغذائية وغير

الغذائية ،فقد قوبل معرض تعريف وتصنيف

العالمات التجارية الخاصة والتراخيص في

منطقة الشرق األوسط بترحيب واسع في

السوق ،حيث أكدت  55%من الجهات العارضة

في ’جلفود‘ على مكانته كواحد من أبرز وأهم
الفرص في السوق اليوم.

وسيقدم معرض تعريف وتصنيف العالمات
التجارية الخاصة باقة متنوعة من السلع

معرض ’برايم‘ لتعريف وتصنيف العالمات التجارية
الخاصة والتراخيص في الشرق األوسط
يشكّ ل التعريف بالعالمات التجارية محطة هامة
في مسيرة نمو أي شركة جديدة ،وال ينطبق

ً
مؤخرا حول القطاع
وتشير التقارير التي صدرت
ً
حاليا يفضلون الحصول على
إلى أن العمالء

ذلك على الشركات الصغيرة والمتوسطة
ً
أيضا كبار المصنّ عين الذين
فحسب ،وإنما يشمل

خيارات واسعة من المنتجات عالية القيمة ،وهم
ً
استعدادا من ذي قبل للتفريط بمستويات
أقل

واختبار أسواق جديدة ،وزيادة حضورهم في

المنتجات رفيعة المستوى ذات نقاط سعرية

يتطلعون إلى توسيع نطاق محفظة أعمالهم،
قطاع التجزئة.

يقام بين يومي  29-31أكتوبر | 2019

مركز دبي التجاري العالمي | #PRIMEEXPO

جودة المنتجات .ويسهم هذا التوجّ ه بتفضيل
غير مرتفعة بتوفير المزيد من الفرص إلى

مصنعي منتجات العالمات التجارية الخاصة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ويعد معرض ’برايم‘ لتعريف وتصنيف العالمات

وفي هذا السياق ،قال عبدالله افتاحي ،الشريك

األوسط ،والذي تم إطالقه استجابة لألصداء

االستهالكية والتجزئة لدى شركة ’ماكينزي

الجارية الخاصة والتراخيص في منطقة الشرق
اإليجابية الواسعة التي تركها داخل مجتمع

معرض ’جلفود‘ وخارجه ،الفعالية الوحيدة

المتخصصة بتصنيف العالمات التجارية الخاصة

ومدير مشاريع العمالء في قطاعي البضائع

أكتوبر المقبل.
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القطاعات مثل الترفيه والرياضة وأنماط

الحياة ،والتي ستسلط الضوء على عالماتها

التجارية رفيعة المستوى بمجاالت المنتجات

االستهالكية الغذائية وغير الغذائية ،والتي توفر
ً
ً
قويا لزيادة مستويات الطلب.
حافزا
وبغية تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد على

االستثمار خالل فترة المعرض ،ستستضيف
ً
مسبقا
دبي العديد من المشترين المؤهلين

والذين سيمثلون مجموعة كبيرة من العالمات

التجارية المرموقة مثل شركات ’بنده‘،

و’سبينيس‘ ،و’طيران اإلمارات‘ ،و’فيرمونت

ً
وعيا باألسعار بنسبة  .40%أما من ناحية
أكثر

ارتفعت نسبة المستهلكين الذين أصبحوا

المرتقب وورش العمل التي يتضمنها في موقع

توريد المنتجات االستهالكية إلى دبي خالل شهر

واسعة من جانب شركات الترخيص في مختلف

األعمال ،في تسليط الضوء على الفرص المهمة

األقل تكلفة أو العالمات التجارية الخاصة”.

معرض ’جلفود للتصنيع‘ ،ليشكل بذلك وجهة

ووصوال إلى طيف واسع من منتجات األغذية
ً

ً
أيضا مشاركة
والمشروبات .وسيشهد المعرض

أند كومباني‘“ :في األعوام األربعة الماضية،

والتراخيص في منطقة الشرق األوسط وشمال

تستقطب مجموعة واسعة من شركات سلسلة

بالتجهيزات المكتبية ومنتجات العناية باألطفال،

للفنادق والمنتجعات‘ وغيرها الكثير .ويسهم

الوالء للعالمات التجارية ،فقد تضاعفت أعداد

أفريقيا .وستنعقد فعاليات هذا المعرض

ً
بدءا من األدوات
االستهالكية سريعة التداول،
المنزلية ومستحضرات التجميل ،ومروراً

هذا البرنامج المميز ،والموجّ ه للزوار من رجال
والمتاحة لمصنّ عي المنتجات االستهالكية

المستهلكين الذي تحولوا نحو العالمات التجارية

الغذائية وغير الغذائية لعرض منتجاتهم أمام

وبحسب شركة ’نيلسن‘ ألبحاث السوق ،تشهد
ً
نموا بسرعة
منتجات العالمات التجارية الخاصة

السبا ،والصالونات ،وكبريات الشركات داخل

وتجار التجزئة ،وشركات الطيران ،ومنتجعات

المرخصة؛ بينما أشارت تحليالت شركة ’دايمون‘

وخارجها.

تزيد  4مرات عن منتجات العالمات التجارية

نخبة من ممثلي أكبر المجموعات الفندقية،

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أسواق

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

الفندقية في العاصمة إلى  21,573غرفة
ً
مقارنة مع  17,073غرفة عام  ،2018أي

بزيادة قدرها .26%

ويواصل قطاع الفنادق الفاخرة بدوره

االستحواذ على الجزء األكبر من المعروض

على اإلنترنت ،حيث بلغ عدد الغرف الفندقية
من فئة الخمس نجوم في الرياض 7,243

غرفة عام  2018أي ما نسبته  43%من حجم

السوق ،ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم
إلى  8,042غرفة بزيادة قدرها  11%عام

 ،2019كما سيواصل الصعود بنسبة 19٪
فيليبو سونا،

المدير اإلداري لقسم الضيافة

العالمي في دريس آند سومر

توقعات بارتفاع معدل اإلشغال الفندقي
في الرياض بنسبة 7%

أشارت

الدراسة الصادرة عن قسم

رسخت العاصمة السعودية مكانتها

عدد مناطق الجذب السياحي ومدن الترفيه

والترفيهية العالمية ،لعل أبرزها جائزة

الفعاليات الرياضية والحفالت الموسيقية.

وقت
ٍ
التاريخية عام  ،2018والتي ستعود في

وفي معرض تعليقه على هذه الدراسة

التي حملت عنوان« :دراسة دريس آند

سومر للقطاع الفندقي في الرياض2019-

فئة الفنادق المتوسطة والفاخرة» ،قال

فيليبو سونا ،المدير اإلداري لقسم الضيافة

العالمي في دريس آند سومر« :شهد

القطاع السياحي في المملكة العربية
ً
ً
ملحوظا في السنوات
نموا
السعودية

ً
خصوصا على مستوى السياحة
األخيرة،
ً
أيضا.
الداخلية وبالطبع السياحة الدينية

من هذه الفئة إلى  8,265غرفة.
ً
أيضا أن يصبح متوسط السعر
ومن المتوقع
ً
مرونة مع
اليومي للغرفة الفندقية أكثر

زيادة بنسبة  1%على أساس سنوي عام

المقومات السياحية للعاصمة وجعلها أكثر
ً
تنوعا».

فرص النمو الرئيسية في القطاع الفندقي
ً
تنوعا
في العاصمة السعودية التي تشهد

فضال عن إقامة
بشكل غير مسبوق،
ً
ٍ

 7,522غرفة هذا العام ،مع ارتفاع نسبته

 10%عام  2020ليصل إجمالي عدد الغرف

المساحة األكبر على متوسط األسعار.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية،

ً
ً
متسارعا يتجسد من خالل زيادة
اقتصاديا

نجوم ،فمن المتوقع أن يصل عددها إلى

الترفيهية وبناء المشاريع العمرانية الحديثة،

الضيافة العالمي في شركة دريس آند سومر

فئة الثالث نجوم في مدينة الرياض يقود

الخمس نجوم .أما الغرف في فنادق األربع

 ،2019وذلك بالرغم من الضغوطات التي

بهدف تحسين جودة حياة السكان وتعزيز

أن قطاع الفنادق متوسطة المستوى من

عام  2020ليستقر عند  9,584غرفة من فئة

قد يشكلها مخزون الغرف الفندقية ذات

بالنظر إلى المستقبل ،تتطرق الورقة البحثية

إلى أن الرياض قادرة عن جذب المزيد من

الزوار من خالل تنويع عروضها والتركيز على

كوجهة بارزة الستضافة الفعاليات الرياضية

الزوار من الشركات والمؤسسات الحكومية،

سباقات «فورموال إي» في منطقة الدرعية

الصين والهند ،وعدم االعتماد فقط على

الحق من العام الحالي مع توقعات بحضور
نحو  100,000متفرج لهذه السباقات.

كما استضافت الرياض أبرز نجوم المصارعة
الحرة العالمية الترفيهية «دبليو دبليو إي»
ً
شهرة من خالل عرض «كراون
وأكثرهم

جويل» الذي أقيم في شهر نوفمبر .2018
وفي السياق ذاته ،كشفت الدراسة أن
القطاع الفندقي في الرياض قد شهد

ً
نموا في العائد على الغرف المتاحة ونسب

وذلك عبر استهداف األسواق الناشئة مثل

األسواق المحلية والسياحة الدينية ،باإلضافة
إلى تحسين جودة الخدمات وتنويع عروض
المأكوالت والمشروبات.

بدأت شركة «دريس آند سومر» عملياتها

في منطقة الشرق األوسط عام 2003
من خالل توفير حلول وخدمات مبتكرة

في قطاعي العقارات والضيافة .أما على

سجال
الصعيد العالمي ،فتمتلك الشركة
ً
حافال بالنجاحات واإلنجازات منذ تأسيسها
ً
ً
عاما .وتستفيد الشركة من
قبل قرابة 50

اإلشغال بواقع  7%و 3%على التوالي هذا

محفظتها الواسعة لتقديم أفضل وأرقى

الحكومة ضخ  23مليار دوالر أمريكي لتحديث

تسليم  4,500غرفة فندقية من فئات

دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والرياض وجدة

من المسطحات الخضراء وإنشاء المناطق

 ،2020هو ما يرفع إجمالي عدد الغرف

«ففي الرياض على وجه التحديد ،تعتزم

وتجميل المدينة ويشمل ذلك إضافة المزيد
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العام .كما أشارت إلى أنه من المتوقع

الثالث واألربع والخمس نجوم بحلول عام

الخدمات في جميع أنحاء العالم من ضمنها

والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وغيرها

من الدول األخرى.
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مزدوج لتحسين التماسك والمناورة ،فتتميّ ز

ً
تماما مع هذه الفئة من
األبعاد تتوافق
ً
مترا للموديل
المركبات ،مع طول يبلغ 4.40
القياسي مما يضمن توافر الطول األقصى
ً
مترا.
الفعال عند 1.81
القابل لالستخدام
ّ
ً
ً
مكعبا
مترا
ومن خالل سعة تتراوح بين 3.30
ً
ً
ً
وفقا للموديل ،فإن هذه
مكعبا
مترا
و3.80
عتبر كافية الستيعاب منصتي
المساحة تُ َ
تحميل أوروبية المقاييس.

تم التركيز بشكل خاص على توفير مستويات
ً
ّ
سابقا ضمن
تتحقق
عالية من الهدوء لم

من ناحية أخرى ،يعكس التصميم الداخلي

المقصورة والسيطرة الممتازة وسهولة

المركبة بتوفير تجربة قيادة أكثر رشاقة
ً
إجهادا ،وبشكل أهم ،أكثر متعة .وعند
وأقل

عد الراحة
قضاء أوقات طويلة في المركبة ،تُ ّ

الصوتية ذات أهمية أساسية ،ولهذا السبب

ً
مترا
من المركبات ،مع طول يبلغ 4.40

للموديل القياسي مما يضمن توافر الطول

الفعال عند 1.81
األقصى القابل لالستخدام
ّ
ً
ً
مترا
مترا .ومن خالل سعة تتراوح بين 3.30

ً
ً
ً
ً
وفقا للموديل،
مكعبا
مترا
مكعبا و3.80

فإن هذه المساحة تُ عتبَ ر كافية الستيعاب

منصتي تحميل أوروبية المقاييس.

هذه الفئة .ومن شأن المزج بين الراحة ضمن

أما الموديل الطويل لمركبة ’بيجو بارتنر‘

مزايا مجموعة مركبات ’بيجو‘ التجارية :فهي

االستخدام أن يضمن تعزيز تجربة قيادة ’بيجو
بارتنر‘ الجديدة ّ
كل ًيا.

العجالت وقضبان التعليق السقفية الخلفية

ويتميّ ز التصميم بالرقي والتفرّ د ،فيما ّ
توفر

مصممة لتحقيق الفعالية العالية
َّ

في العادة تتكيّ ف مع طبيعة الهيكل بينما
في الوقت ذاته ّ
تتألق بأناقتها العالية.
المقصورة مستويات عالية من الحلول

المتعددة
الذكية ،كمساحات التخزين
ّ

والمتميّ زة بفعاليتها ومتانتها العالية.
مدمجة بتصميم حرف D
وبفضل عجلة قيادة
َ

شكّ لت االحتياجات األساسية للمهنيين

المحترفين والكفاءة القصوى محور االهتمام
األساسي عند تطوير ’بيجو بارتنر‘ الجديدة

ّ
ً
تماما مع هذه الفئة
كل ًيا .فاألبعاد تتوافق

ممددة ذات
الجديدة ،فتتميّ ز بقاعدة
ّ

لزيادة الحمولة ،ذلك مع الحفاظ على القدرة
على المناورة وخفة الحركة .ويبلغ طولها
ً
ً
سنتيمترا أطول) ،وتتميّ ز
مترا (35
4.75

الفعال
بقدرة تحميل أكثر حيث أن الطول
ّ
ً
مترا مع سعة تحميل
لهذا الموديل يبلغ 2.16
مكعبا و 4.40متراً
ً
ً
مترا
تتراوح بين 3.90
ً
مكعبا<<< .

’بيجو بارتنر‘ ()Peugeot Partner
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’بيجو بارتنر‘

قوة التصميم.
أما الشكل الجانبي ،فيعكس ّ
فالخطوط متوازنة بشكل مثالي مع تمتّ ع

كل التوقعات
طراز  2020تفوق ّ
أطلقت شركة ’بيجو‘ ( )Peugeotالفرنسية الرائدة في تصنيع السيارات
مركبتها ’بيجو بارتنر‘ ( )Peugeot Partnerالجديدة ّ
كل ًيا في أسواق الشرق
األوسط .وقد أصبحت ’بارتنر‘ الجديدة ّ
كل ًيا – والحائزة على جائزة ’أفضل
مركبة فان في العالم لسنة )International Van of the Year 2019( ‘2019
– متوفرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ شهر يونيو 2019
ويبدأ سعرها من  12,779دوالر أمريكي.
وتتميّ ز اإلضافة األحدث إلى مجموعة
مركبات ’بيجو‘ التجارية بكونها رائدة بفئتها،

بشكل بارز ما بين السعة الكبيرة
وهي تجمع
ٍ

للحمولة (حتى  1,000كلغ) وخيارات من

القوة األعلى
محرّ كات البنزين والديزل ذات
ّ
واالستهالك األقل للوقود ،وبالتالي فإن
’بارتنر‘ الجديدة ّ
كل ًيا تنفرد عن غيرها من

المركبات األخرى ضمن فئتها.
تضم ’بيجو بارتنر‘ الجديدة ّ
كل ًيا نظام

نظام  ®i-Cockpitمن ’بيجو‘:
مرة في مركبة تجارية
ألول ّ

أصبح نظام  ®i-Cockpitمن ’بيجو‘ ،الذي
ً
متوفرا
تخطت مبيعاته  4,000,000وحدة،
ّ

بشكل قياسي في مركبة تجارية
اآلن
ٍ
عد نظام
للمرّ ة األولى من خالل ’بارتنر‘ .ويُ ّ

 ®i-Cockpitمن ’بيجو‘ أكثر من مجرّ د ميّ زة
ً
أمرا
جديدة ،حيث يصبح مع مرور الوقت

ً
’ضروريا‘ للمستخدمين المحترفين الذين

جد ًا من ’بيجو‘ كتجهيز
®i-Cockpit
المتطور ّ
ّ
قياسي ،وهي توفر مستويات غير مسبوقة

قيادة مريحة.

الفان الصغيرة  ،Bباإلضافة إلى تجربة قيادة

مجال رؤية السائق كتجهيز قياسي لتمكين

التجارية.
ّ
حدث عالمة
ومع ’بيجو بارتنر‘ الجديدة كل ًيا ،تُ ِ

والراحة.

من الرقي والعمالنية ضمن فئة مركبات

جديدة بالكامل لصالح مستخدمي المركبات

السيارات الفرنسية ثورة ضمن فئة مركبات

الفان التجارية الصغيرة عبر توفير خيارات

مالئمة وغنية وديناميكية في السوق .كما
تتمتّ ع ’بارتنر‘ الجديدة ّ
كل ًيا بتوازن مثالي بين

المالءمة وسهولة القيادة – وهذه تُ عتبَ ر من
أبرز مزايا ’بيجو‘.

يسهم التصميم الديناميكي بجعل ’بارتنر‘

يتنقلون ألوقات طويلة ويبحثون عن تجربة

وتأتي لوحة القيادة العلوية التي تقع ضمن

عيني
توفير المعلومات األساسية مع إبقاء
ّ
السائق على الطريق ،وذلك من أجل األمان

شريك أعمال فعلي مع شخصية
حقيقية
إن مركبة ’بارتنر‘ التجارية ال تشكّ ل فقط

ً
ّ
أيضا صورة
للتنقل ،بل هي تعكس
وسيلة

مهمة عن السائق ،وبالتالي تم إيالء عناية
ّ
خاصة لضمان تمكّ ن ’بيجو بارتنر‘ الجديدة ّ
كل ًيا
ّ

مركبة فان عملية ومريحة وأنيقة وتتماشى

من عكس صورة ديناميكية وبارزة.

السوق ،كما إن منطقة التحميل تتميّ ز بكونها

بتصميمها الراقي والعصري والقوي مع
ّ
المتمثل باألسد في
ظهور شعار ’بيجو‘

التي تتالءم مع أي عمل.

األمامية.

أبعادها بشكل مثالي مع هذه الفئة من

عملية ومرنة أكثر من السابق .مهما كانت

الوظيفة ،سوف يجد سائقو مركبات ’بارتنر‘
ً
ً
مناسبا من المزايا والخصائص
جمعا
التجارية
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مقدمة المركبة
ضمن هذا اإلطار ،تتميّ ز
ّ

وسط الشبك األمامي ذي التصميم
العمودي ،مما يعزّ ز المظهر البارز لألضواء

السيارة بغطاء قصير وأفقي للمحرّ ك،
وخطوط جانبية ذات تصميم مرتفع ،وأجزاء

المقدمة والخلف التي
أقصر من أطراف
ّ
تتخطى حدود محور العجالت .بدوره ،يعمل
ّ

التصميم المائل الظاهر بشكل تناظري في
الجهتين األمامية والخلفية على صياغة

الشكل الجانبي عبر تصميم جديد للشكل

الخارجي من المركبة.

في الخلف ،يعزّ ز المصد ذو الزوايا البارزة

في الجزء السفلي ويوفر حماية قصوى .أما
ّ
المعلقة والواسعة فتبيّ ن الطبيعة
األبواب

المتينة للمركبة وتشكّ ل حماية إضافية

ضد السرقة من المقصورة الخلفية .كما

توجد أجهزة استشعار للركن الخلفي كتجهيز
قياسي.

THE VOICE OF ENTREPRENEURSHIP AROUND THE WORLD

ثقافة
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> مكتب ّ
نقال ،بفضل توافر طاولة للكتابة

مدمجة ضمن ظهر المقعد الوسطي القابل
َ
للطي نحو األسفل .وقد تم تعزيز هذه

لف الطاولة إما
الميّ زة اآلن بحيث يمكن ّ
باتجاه الراكب الجانبي أو السائق.
َ
مغلقة تحت المقعد
> منطقة تخزين

الوسطي.
ً
مع سعة تصل إلى  113ليترا ،تم تصميم

حلول التخزين لدواعي االستخدامات المهنية
ً
دوما في
المتعددة ،وهي تتميّ ز بكونها
ّ
َّ
وموزعة بشكل ذكي ضمن
متناول اليد

منطقة الركّ اب – علبة للقفازات ،جيوب

في المقاعد وكذلك علبة ُعلوية للقفازات.

وتوجد هذه العلبة مقابل الراكب الجانبي
وتستخدم المساحة التي ّ
تحتلها عادة الوسادة

’بيجو بارتنر‘ ()Peugeot Partner

مرونة لكل األهداف

تتوفر ست حلقات تثبيت في مركبة ’بارتنر‘

كتجهيز قياسي وذلك لضمان تثبيت الحمولة
ً
ووفقا للموديل ،يمكن تزويد ’بيجو
بأمان،
ّ
ً
بارتنر‘ الجديدة كليا بمقعد Multiflex

المتكيّ ف والذي يتيح الخيارات التالية:
> جلوس ثالثة ركّ اب في األمام .فهذه

الميّ زة العملية تمكّ ن المهنيين المحترفين
من نقل ِفرَ ق العمل واألدوات المطلوبة

وبالتالي االستفادة القصوى من زمن السفر.

’بيجو بارتنر‘ ()Peugeot Partner
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ً
ً
مدمجا في
كيسا
الهوائية (التي أصبحت اآلن

ومن شأن غياب ذراع مكبح اليد التقليدي أن
يمكّ ن من توسعة المقعد الوسطي.

السقف) وهي واسعة كفاية الستيعاب

فعال يصل إلى 3.09
 500ليتر أكثر وطول ّ
ً
أمتار للموديل القياسي و 3.44مترا للموديل

كابل كهربائي إلى العلبة لتمكين شحن جهاز

> سطح منبسط ،مع سعة تحميل قدرها

األطول .والفضل بهذا يعود إلى مقعد

الراكب الجانبي القابل للطي نحو األسفل.

> نقل البضائع الطويلة بفضل قاعدة المقعد

الجانبي التي يمكن طيّ ها نحو األعلى مقابل
ظهر المقعد.

جهاز كمبيوتر قياس  15بوصة ،ويمكن تبريد
ً
أيضا .وقد تم إضفاء عروة
هذه العلبة
الكمبيوتر.

تتوفر ست حلقات تثبيت في مركبة ’بارتنر‘
كتجهيز قياسي وذلك لضمان تثبيت
ً
ووفقا للموديل ،يمكن
الحمولة بأمان،
تزويد ’بيجو بارتنر‘ الجديدة ّ
كل ًيا بمقعد
المتكيف.
Multiflex
ّ

ﻻ ﻣﺤﺪودة

ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ

َ
ً
ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻚ
اﺑﻖ
ﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻊ
ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺠﺪﻳﺪة.

اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎﻜﻟﻤﺎت ﺻﺎدرة ﻻ ﻣﺤﺪودة و  5ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ

ﻟﻤﺪة  7أﻳﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ  300درﻫﻢ ﻓﻘﻂ.
du.ae/vdroaming

صفحة أخيرة

مختلف أنحاء العالم .وفي غمرة

وأما المهارات األساسية

مفاهيم أعمال المحاسبة ،تسعى

والحسابات فما تزال ضرورية

في الشرق األوسط لالستثمار

المزيد من المتخصصين في هذا

اإلحالل الرقمي الذي تشهده
الحكومات والقطاع الخاص

المكثف في التكنولوجيا التي
ً
أيضا
تدفع االبتكار ،واألمر ينطبق
وفي إطار توسيع نطاق أعمال

تحول مستمر
مؤشرات على وجود ّ

هذه الشركات ،وزيادة القيمة

المحاسبون..
صانعو التغيير الجدد

جينيفر واراوا ،نائب الرئيس التنفيذي في "بارتنرز"
للشركاء والمحاسبين والتحالفات في سايج

عد
تُ ّ

وظيفة المحاسبة ركيزة

لتأسيس أعمال راسخة ،إال أن

التكنولوجي وتلبية طموحاتهم

على شركات المحاسبة.

جينيفر واراوا

التقليدية في مسك الدفاتر

التي تقدمها لعمالئها،

المجال يتطلعون إلى اإلحالل

في إطار أعمالهم .كما نشهد

في المحاسبة كمهنة قائمة على

الرئيس التنفيذي لـ «فيرتشوبورت» المهندس سامر عمر

يعد التعلم اآللي وأتمتة العمليات
ّ

إنجاز التعامالت ،لتصبح ممارسة

القائمة على تكنولوجيا «بلوك
ً
المكونات
بعضا من
تشين»،
ّ

واالستشارات .ولتلبية طموحاتهم

الروبوتية ،وأنظمة التشغيل

الجديدة والهامة التي ينبغي

تبنيها .وبصورة متسارعة ،يقوم
المزيد من المحاسبين بتقديم

خدمات ذكية ومخصصة قائمة

متطورة مرتكزة على الشراكة

في هذا اإلطار ،يبحث المحاسبون
ً
سعيا
خارج نطاق مهنتهم

الكتساب المواهب والخبرات التي
يحتاجونها.

وبصورة عامة ،تبدو النظرة

«ثقة عالية» ،أو أنهم «واثقون»

على البيانات والتوقعات لشركاء

المستقبلية نحو مهنة المحاسبة

فيما تتيحه من قدرة على التحكم

النصائح العامة إلدارة أعمال

الوجهات المناسبة لتخصيص تلك

منهم أنهم يفكرون في إمكانية
ً
بعيدا عن الخلفية
التوظيف

كفاءة األعمال وإنتاجيتها ،تسهم
ً
أيضا بمساعدة
التكنولوجيا

في التكيف والتطور عالية
ً
أيضا .ومع ذلك ،فإن نجاحهم

توجيه مواهبها البشرية ألداء

القادمة يتطلب منهم اعتماد

أساسية لنجاح األعمال ،سواء

بالموارد المالية ،أم في تحديد
الموارد.

يتحول دور
وفي وقتنا الحاضر،
ّ
ً
بعيدا عن الصورة
المحاسب

النمطية للموظف الذي يحتفظ

بقدرتهم على تقديم المزيد من

العمالء ،وأوضحت نسبة 82%

المهنية المعتادة في هذا المجال.
في حين أكدت نسبة 62%

من هؤالء المحاسبين أن برامج

أعمالهم .وباإلضافة إلى تعزيز

شركات المحاسبة على إعادة

وظائف أكثر أهمية.

ومن ناحية أخرى ،تدرك شركات
ً
أيضا دور ممارسات
المحاسبة

بالسجالت المالية ،ليشغل مهام

التدريب الحالية على المحاسبة

قرارات األعمال االستراتيجية.

في ممارسة المهنة بحلول عام

وضرورة امتالك الموظفين الجدد

إلى التحديث كي تتيح للشركات

المحاسبة التقليدية .وأصبحت

أخرى تسهم بصورة مباشرة في

لن تكون كافية لضمان النجاح

وفي مختلف أنحاء العالم ،يتبنى

 ،2030وستحتاج تلك البرامج

التغيرات التي تطرأ على وظائفهم

مواكبة االبتكارات الجديدة ،وتلبية
وفي السياق ذاته ،أكدت نسبة

المحاسبون ،كل يوم ،مختلف

للبقاء على معرفة مباشرة

االحتياجات المتنامية لعمالئها.

لخبرات أو تدريبات من خارج نطاق

العالقات وتقديم االستشارات

أفضل .وعلى الرغم من ذلك،

التكنولوجية ،والقدرة على بناء

متزايدة في تشغيل األعمال

المحاسبة مع دخول العقد الجديد.

أن الشركات تحتاج إلى النظر في

من  3آالف محاسب حول العالم.

كبيرة في ممارسات التوظيف،

كي تتمكن من مواكبة االبتكار

المحاسبين المشاركين أنهم على

نحو التكنولوجيا الناشئة في

وفي التقرير ،أكد أكثر من ثلثي
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المحاسبين الذين استطلعنا آراءهم

المهارات األخرى ،مثل المعرفة

لعام  ،»2019العديد من األفكار

وخدمات األعمال ،والنظرة

ممارستهم المهنية.

من المشورة والدعم والقيمة

تحول في مفاهيم
بوجود ّ

المهنة ،عبر استطالع آراء أكثر

تتأكد مع اعتقاد األغلبية

على تمكنهم من تقديم المزيد

المتنوعة في تحسين األعمال،

الناجحة .وذلك يعني بالضرورة

التحول نحو تغييرات
ويدفع هذا
ّ

التحول،
على أعتاب مرحلة من
ّ

وبالفعل ،أكد أكثر من نصف

التحول.
بمسيرة هذا
ّ
وأظهر تقرير «سايج» الذي حمل

الرائعة حول ما تشهده هذه

التغيير .كما نجد أن المحاسبين

التوظيف الحديثة ،والقوى العاملة

 90%من المحاسبين المشاركين

عنوان «واقع مهنة المحاسبة

المستقبلي خالل السنوات

منهم بوجود تغيير متطور في

التجارية مسائل ذات أهمية

في االستطالع عن اعتقادها

إيجابية ،كما تبدو رغبة المحاسبين

لعمالئهم عبر اعتماد تكنولوجيات
تعتقد األغلبية منهم أن مهنة

المحاسبة في بلدانهم تحتاج إلى

رفع وتيرة اعتماد التكنولوجيا
لتمكين التغير المنشود ،من

تدريب قواها العاملة واستيعابها،

التحول في دور المحاسبين
خالل
ّ
التقليدي ،بما يعود بالفائدة في

المتطورة.

يخدمونهم.

وتلبية متطلبات العمالء

نهاية المطاف على العمالء الذين

