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برنامج عقاري متخصص 

من »بيوت« لتعزيز الوعي 
العقاري في اإلمارات

في إطار التزامه برفع مستوى 
وعي الجمهور وتعزيز مواكبة أبرز 
المستجدات فيما يتعلق بالشأن 

العقاري في دولة اإلمارات، 
أطلق »بيوت«، أكبر موقع 

إلكتروني للعقارات في الدولة، 
برنامجًا عقاريًا مباشرًا بعنوان 

»بيوت ريل استيت بايتس« في 
مبادرة هي األولى من نوعها 

عبر على شبكات التواصل 
االجتماعي التابعة للموقع.

26
الذكاء االصطناعي

يسّرع االختراقات في 
مجاالت الطاقة والمياه 

والمدن الذكية
عّد تقرير متخصص الذكاء 

االصطناعي »تقنية تمكين 
رئيسة« ُيعتمد عليها في تحقيق 

أهداف الطاقة المتجددة 
واالستدامة. واستند التقرير 

الذي صدر بعنوان »الذكاء 
االصطناعي وإحداث التحّول في 
مستقبل الطاقة واالستدامة«، 

على مراجعة أدبية شاملة 
للتأثيرات المتوقع أن ُيحدثها 

الذكاء االصطناعي. 
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التأثير على نمط اإلنسانية
محمد الرشيدي, المؤسس 
والرئيس التنفيذي لشركة 

One Global
مواطن كويتّي الجنسية أحدث 
ثورة في مجال التحول الرقمي 
مما أثر على المشهد العالمي 

بأسره.

34
 Enterprise حفل توزيع جوائز

 Agility Awards 2019

42
آن األوان لالحتفاء برّواد 

التغيير االجتماعي
ال تشكل ريادة األعمال 

االجتماعية ظاهرًة جديدة بحد 
ذاتها، غير أن الوعي بدورها 

في إحداث التغيرات االجتماعية 
اإليجابية ما زال محدودًا  في 

المنطقة؛ إذ لطالما كان الرواد 
االجتماعيون مغمورين نظرًا 
لالعتقاد السائد بأن صانعي 

التغيير نحو األفضل هم »فاعلو 
الخير األثرياء« أو الحكومة.

44
استشراف المستقبل البيئي

دور التكنولوجيا في تعزيز 
التنمية المستدامة

بينما نواصل التقدم نحو عالم أكثر 
تمدنًا، ما يؤدي إلى تزايد تأثيرات 

التغيير المناخي بشكل تدريجي، 
تزداد الحاجة لتسريع عملية تبني 
الرقمنة بما يتماشى مع أهداف 

التنمية المستدامة.

46
2020 نقطة تحّول القتصادات 

الشرق األوسط
من المتوقع القتصاد الشرق 

األوسط أن يتعافى بنسبة 
تقديرية قدرها %2.1 في 

2020، وسيكون التحّسن العام 
في المنطقة مدفوعًا بشكل 

أساسي بارتفاع أكبر اقتصادين 
في المنطقة، وهما إيران 

والسعودية، مع فترة عصيبة 
في 2019 وفقًا ألحدث تقارير 

ICAEW للرؤى االقتصادية. 

50
4 سيناريوهات محتملة 

في األسواق الناشئة تغّير 
القطاع عالميًا وخليجيًا

يحتاج قطاع بيع الوقود بالتجزئة 
في مجلس التعاون الخليجي 

إلى االنتقال من عروض القيمة 
التي ترّكز على المركبات إلى 

عروض القيمة التي تتمحور حول 
متطلبات العميل.
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 اختبر نمط
حياة عصري في 

وسط المدينة
الوجهة األحدث في اإلمارات. 

رحلة استكشافية لجميع أفراد العائلة  
حيث الطبيعة تلتقي بالمرح والترفيه

في مكان واحد.

800-Arada (27232)
arada.com
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42
هيئة المساهمات المجتمعية "معًا"

F-TYPE 2021 جاكوار

54
بورصة الكويت ترتقي 

إلى األسواق الناشئة                       
في خطوة كانت متوقعة 

بشكل كبير، أعلنت »مورغان 
ستانلي كابيتال انترناشيونال« 
أنها ستضيف بورصة الكويت 

الى مؤشرها لألسواق الناشئة 
اعتبارا من مايو 2020 كجزء من 

المراجعة النصف سنوية للمؤشر. 
هذا وسوف تحدث اإلضافة في 

شريحة واحدة، وفقا للبيان. وتأتي 
هذه الخطوة بعد أن نفذت 

الكويت للمتطلبات المتبقية 
للترقية التي شملت هياكل 

الحسابات المجمعة وتقابل حساب 
االستثمار الواحد للمستثمرين 

األجانب. 

58
2.2 مليون سائح صيني

 إلى دول الخليج بحلول 2023 
تستعد دول مجلس التعاون 

الخليجي الستقبال نحو 2.2 مليون 
سائح صيني بحلول عام 2023 
بالمقارنة مع 1.4 مليون سائح 

عام 2018، أي بزيادة قدرها 
%54 في عدد السياح الصينيين 
القادمين إلى المنطقة وبمعدل 

نمو سنوي مركب يصل إلى 
 .4.8%

 60
»هاش بوتيك« مشروع يجسد
 شغف شقيقتين إماراتيتين 

بالتصميم المعاصر
شهد مركز »وصل 51« افتتاح 
»هاش بوتيك« الذي يعكس 
مفهوًما ريادًيا عصرًيا لتقديم 

المالبس الجاهزة والتصاميم التي 
تلبي رغبات العمالء. وحضر حفل 
االفتتاح مجموعة من المهتمين 

بعالم الموضة واألناقة والمؤثرين 
على قنوات التواصل االجتماعي. 

62
ندى عالوي

رائدة أعمال ومصممة أزياء 
متعددة المواهب 

رائدة أعمال ومصممة أزياء 
متعددة  المواهب، ندى 

عالوي حاصلة على ماجستير 
إدارة األعمال, ورغم دراستها 
لألعمال إال أنها منذ دراستها 

في الثانوية كانت مولعة بمجال 
الجرافيك ديزاين ولها تجارب في 

تلك الفترة على برنامج كورال 
درو Corel Draw, حيث كانت 

تصمم كروت فنية لزميالتها في 
المدرسة

68
الدور األساسي لالبتكارات 

التكنولوجية الحديثة في إرساء 
مالمح األمن التجاري في 

الشرق األوسط
تشير توقعات الخبراء إلى أن 

منطقة الشرق األوسط تمتلك 
إمكانيات واعدة تجعلها من 

المناطق السّباقة العتماد أحدث 

تقنيات تحديد الهوية والتعرف 
على الوجه القائمة على الذكاء 

االصطناعي. يأتي هذا في ضوء 
االنتشار الكبير لمصانع الطاقة 

والمنتجات الهيدروكربونية 
والمرافق العامة، بالتزامن مع 

تنامي أنظمة أمن المباني التجارية 
ضمن خطط البنية التحتية.

74
جاكوار F-TYPE الجديدة

أكثر جمااًل من أي وقت مضى
سيارة جاكوار F-TYPE الجديدة 
أكثر جمااًل من أي وقت مضى، 

وتجسد شخصية جاكوار التصميمية 

في أنقى حاالتها. وتوفر السيارة 
الرياضية بمقعدين توازنًا مثاليًا بين 
األداء الفائق ومتعة السائق، مع 
تصميم أقوى حضورًا ومقصورة 

داخلية تغلب عليها المواد الفاخرة 
والتفاصيل الجمالية.

78
3 توجهات ألنظمة الذكاء 

االصطناعي في قطاع 
المؤسسات خالل العام 2020 

كشفت إنفور عن توقعاتها 
حول التوجهات التي ستشهدها 

أنظمة الذكاء االصطناعي 
الخاصة.
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أن تكون رائد أعمال

كلمة المحرر

أن تكون رائد أعمال يعني أن تبني 
جسرا وأنت تمشي عليه، أن تكون رائد 

أعمال يعني أن ترى ما ال يراه غيرك، يعني 
أن تبدأ وتفشل وتبدأ وتفشل فتحاول 

مجددًا.
هذا الشغف بالمحاولة واالصرار على النجاح 

هو الميزة األهم عند كل رواد األعمال، 
وسنراها صفة مشركة من صفاتهم، عندما 

تتطلع على سيرهم الشخصية. 
كلمات وجمل تعودنا عليها بعد أن درجت 

ثقافة ريادة األعمال ومصطلحاتها، من 
مثل حاضنات األعمال وقصص النجاح 

والتمويل المغامر والتمويل المالئكي، 
والتمويل الجماعي على اإلنترنت، ودخلت 

علينا مصطلحات انتشرت حديثًا بعد أن 

تشابك موضوع ريادة األعمال مع موجة 
التكنولوجيا الجديدة ومع وصول موجة 
الثورة الصناعية الرابعة، فاصبحنا نسمع 

بمسرعات األعمال واالبتكار وفرص 
التكنولوجيا المالية وكيف ستؤثر على 

عالم ريادة األعمال، وكيف أنها توفر فرصًا 
جديدة إلطالق الشركات. ومع كل ذلك 

جاء التحول الرقمي، وأصبحت العالمية 
أسهل بكثير لم يعد صعبًا جدًا أن تطلق 
شركتك إلى العالمية، ولم يعد صعبًا أن 

تجد تموياًل عابر للحدود إذا كنت تملك 
أفكارًا ابتكارية، انتشرت في العالم مراكز 

متخصصة للريادة مثل سيلكون فالي الذي 
سمح بتعميم األحالم لكل من لديه فكرة 

جديدة، صار نموذجًا لالبداع.

اصبح سيلكون فالي محفزًا وانتشرت مراكز 
مماثل في الصين والهند وتنتشر مراكز 

أخرى بسرعة. 
موجة جديدة تنشر حول العالم مع تعميم 
ثقافة التحول الرقمي ووصولها إلى أبعد 

مكان على الكرة األرضية، مع وجود وسائل 
التواصل وتقنيات التصاالت المتاحة. 

وأصبحت مقولة العالم قرية صغيرة حقيقة 
واقعة. 

كل ذلك وغيره كان يقوم على فكرة 
الريادة التي كرست مفهوم االجتهاد 

واإلصرار على النجاح. وكرست ثقافة النجاح 
واإلنجاز مهما كانت الظروف صعبة. 
ولكن على الرغم من كل ذلك, على 

الرغم من وجود العناصر واألدوات الالزمة 
للتفاعل واالنتشار, مازلنا نفتقد في 

منطقتنا إلى ثقافة الدعم والمساندة 
ونفتقد إلى الجهة التي تحتضن وتعطي 

الفرصة، مازال أمامنا الكثير حتى نستفيد 
مما أتاحته لنا ثورة االتصاالت، ألننا بحاجة 

إلى جهات تمويل متخصصة بريادة األعمال 
إلى جهات تقّصر الطريق وتجعل التجربة 

أقل صعوبة. 
مازلنا بحاجة إلى المؤسسات التي توجه 

وتخطط النخراط الشباب في بيئة االبتكار 
وتقدم الدعم. هذا مانفتقده وهذا ما 
على دول المنطقة اإلسراع بانجازه.   

Hassan Abdul Rahman
Editor in Chief

hassan@bncpublishing.net
  @HassanRahmann
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األخبار 

شراكة استراتيجية بين »أكوا باور« 
و »سابك« لرفع مستويات المحتوى في 

الطاقة المتجددة بالمملكة

أعلنت »أكوا باور«، المطور 
والمشغل العالمي الرائد في 
قطاعي توليد الطاقة وتحلية 

المياه، عن توقيع مذكرة تفاهم 
مع الشركة السعودية للصناعات 
األساسية )سابك(، بهدف تعزيز 
فرص اإلسهام في رفع وزيادة 
معدالت المحتوى المحلي في 

قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة 
العربية السعودية. 

ووفق بنود االتفاقية، ستوفر 
»سابك« الدعم للجهود التي 
تبذلها »أكوا باور«  في مجال 
تطوير المحتوى المحلي في 

المملكة، وذلك من خالل إجراء 
تقويمات ودراسات جدوى للفرص 

المحتملة في قطاع الطاقة 
المتجددة، خاصة الفرص التي 
يمكنها تحقيق قيمة مضافة 

لالقتصاد المحلي، إلى جانب خلق 
فرص عمل للمواهب السعودية.

 كما ستوفر »سابك« أبحاث 
السوق المتعلقة بسالسل التوريد 

المحلية، إلى جانب اإلسهام 
في تسهيل فرص التعاون بين 

»أكوا باور« والشركاء المحليين 
والدوليين المحتملين ذوي الخبرات 

المتميزة في هذا المجال، عالوة 

على دعم جهود »أكوا باور« من 
خالل برنامجي »دايم« و«مؤهل« 

التابعين لشركة »سابك«.
من جهتها، ستعمل »أكوا باور« 
على استكشاف فرص التوطين 

من جانب الشركاء الدوليين بهدف 
دعم دراسات الجدوى التي تقوم 

بها »سابك«. كما ستزود أكوا 
باور« »سابك« بأحدث اتجاهات 

التقنية ورؤى السوق لدعم فرص 
نمو البحث والتطوير في قطاع 
الطاقة المتجددة على مستوى 

المنطقة.
تجدر اإلشارة إلى أن »أكوا 

باور« تركز في جوهر أعمالها 
وجهودها على االلتزام المطلق 
بمساعدة البلدان والمجتمعات 
التي تعمل فيها وتمكنيها من 

االزدهار والتقدم من خالل توفير 
الموارد الحيوية من الكهرباء 
والمياه المحالة بجودة عالية 

وأقل تكلفة ممكنة. وانطالقًا 
من دورها القيادي في هذه 

الصناعة، تسعى »أكوا باور« إلى 
التركيز على اإلسهام في جهود 
الحكومة السعودية الرامية إلى 

بناء المحتوى المحلي وتعزيز فرص 
العمل أمام الشباب السعودي.

األخبار 

في خطوة تهدف لتعزيز آفاق التعاون المشترك 
في مجاالت التكنولوجيا وتحقيق الريادة، وقّعت 
Data2cloud، الرائدة في تزويد الحلول المدارة 

في ُعمان، مذكرة تفاهم مع شركة »ِدل 
تكنولوجيز«. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين 

الحكومات والشركات الكبرى من توفير حلول 
ذكية تضمن رفع الكفاءة والربح والحفاظ على أمن 

البنية التحتية من الهجمات المعادية.
ويعتبر المنتدى فعالية سنوية تعقد في مختلف 
أنحاء العالم، لتجمع خبراء الصناعة ورواد األعمال 

لمشاركة خبراتهم في التكنولوجيا المستحدثة 
وتسليط الضوء على دورها في تشكيل نجاح 

 ،Data2cloud المستقبل. وقدم المنتدى لشركة
عرضًا يظهر معدل النمو المتسارع الذي حققته في 

خدمة عمالئها في المنطقة وبقية أنحاء العالم، 
حيث نجحت الشركة منذ إطالقها بتعزيز مكانتها 

كجهة موثوقة في تقديم أحدث حلول البنية 
التحتية لمزودي الخدمات السحابية، كبنية التخزين 
كخدمة، والدعم االحتياطي كخدمة، واالسترداد 

كخدمة. 
 Data2cloud وتتيح مذكرة التفاهم لشركة 

إمكانية الوصول الفوري إلى المنتجات والبرامج 
التقنية التي تقدمها ِدل تكنولوجيز، والتي تعمل 
على زيادة كفاءة التشغيل وإدارة البنية التحتية 
في منشآت مركز البيانات الحديثة، وبذلك يتم 

التخلص نهائيًا من معضلة التشغيل وتكاليف مراكز 
البيانات الخاصة. 

توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز 
البنية التحتية الرقمية في 

»منتدى ِدل تكنولوجيز« عمان 
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استضاف بنك الفجيرة الوطني في دبي الدورة 
األولى من ورشة عمل التفكير التصميمي، والتي 

حضرها العديد من أصحاب ومدراء المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة من قطاعات متنوعة، 

لتبادل األفكار ومناقشة التحديات وبحث عدد من 
الموضوعات ذات الصلة مثل المتطلبات المصرفية، 

التحويالت، الرسوم، العمليات، وااللتزام بضريبة 
القيمة المضافة واألنظمة التشريعية. استهدفت 

ورشة العمل االطالع على آراء العاملين في 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤيتهم التي من 

شأنها مساعدة بنك الفجيرة الوطني لفهم وتلبية 
متطلباتهم لتأسيس منصة رقمية بالتعاون مع ممثلي 

القطاع.
حضر ورشة العمل ممثلون عن القطاعات المختلفة 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المعتزم 
إقامة أربع ورشات عمل أخرى خالل الشهور المقبلة، 

إلتاحة الفرصة أمام قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة للتعبير عن احتياجاته وتطلعاته المصرفية، 

بما يسهم في توفير خدمات وحلول فعالة الزدهار 
القطاع.

وُتعد ورشة عمل »التفكير التصميمي« ركيزة أساسية 
لبناء مجتمع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ومنصة مصرفية متكاملة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. وباعتبارها منصة مجتمعية مخصصة لقطاع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من المتوقع أن 

تتيح منصة بنك الفجيرة الوطني ميزة االستفادة من 
أحدث حلول األعمال والخبرات، وستتطور المنصة 

لتتحول إلى ملتقى فريد يسهم في تلبية المتطلبات 
المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة 

سهولة التواصل مع العاملين في القطاع، وابتكار 
الحلول التي من شأنها التصدي للتحديات التي قد 

تواجهها شركات القطاع.

بنك الفجيرة الوطني 
يستضيف ورشة عمل للشركات 

الصغيرة والمتوسطة

بنظرة سريعة على خريطة 
طريق رؤية 2030، لن يكون 

من الصعب إدراك أن الحكومة 
تسعى لتنمية االبتكار داخل 

جميع وزاراتها وأجهزتها األخرى.
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المبتكرة، والتي تضطلع بمهمة، 
نراها ركيزة أساسية: للمساعدة في 
تحسين طريقة تفاعل رواد األعمال 

والمستثمرين مع بعضهم بعًضا. ولحسن 
حظنا، تم اختيارنا لمشاركتهم في ذلك. 

ونحن ال نسعى إلى األنشطة السهلة 
والبسيطة؛ فمشاركتنا ستكون بالتشمير 

عن السواعد وتولي زمام البرامج 
والتعامالت المباشرة. وعلى مدار 

االثني عشر شهًرا المنصرمة من تعاوننا 
مع شركة حاضنات ومسّرعات األعمال، 

استطعنا إنجاز ما يلي:
< مراجعة وهيكلة وجمع ما يزيد عن 8 
من أعلى الشركات أداًء خالل المراحل 

المبكرة في المملكة العربية السعودية، 
فضال عن بضع شركات دولية ذات 

معدل نمو عالي للدخول إلى المملكة 
العربية السعودية، لتوفير رأسمال جديد 

بلغ حوالي 60 مليون ريال سعودي 
لتوظيفه في هذه الشركات. واآلن، 

تجاوزت قيمة تلك الشركات 300 
مليون ريال سعودي.

< هندسة مشروعين مشتركين مع 
المزيد من شركات التقنية المتقدمة، 

حيث يعتبر كالهما عموًدا فقرًيا 
لالقتصاد الجديد القائم على التقنية: 

أحدهما هو منصة للتدريب الفني 
 )]TTRO[( غرفةالتدريب عبر اإلنترنت(
واآلخر هو شركة أبحاث وتطوير في 
مجال التقنيات المتقدمة )سيميرا(.

< تثقيف ومساعدة المستثمرين، 
ومساعدة المستثمرين التقليديين 

على التحّول إلى مستثمرين مغامرين، 
وإرشادهم بشأن ما يمكنهم انتظاره 

من االستثمارات الناشئة، وما ينتظره 
رّواد األعمال منهم.

< التعاون عن كثب مع بعض برامج 
المطابقة واالستثمار المشترك، مثل 

فينشر كابيتال االستثمارية السعودية، 
والعمل على تبادل الهياكل والشروط 

القانونية وتمحيصها للتأكد من توظيفها 
بطريقة ُمحكمة ومنطقية.

< بناء وتنفيذ البرامج للعديد من 
الموضوعات المتنوعة.

وقد ساعدتنا هذه المؤشرات في 
إثبات قدرتنا على إنجاز األعمال، وأننا 

نسلك المسار الصحيح. ولكن األهم من 
أي إنجاز بعينه هو دورنا في المساعدة 

على البناء والنهضة. وتوفير نظام يعمل 
بكل يسر وسالسة لخدمة كل من 

رّواد األعمال والمستثمرين، من جميع 
أنحاء العالم. هذا حقًا هو ما سيساعد 
المملكة العربية السعودية، ومنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا بأسرها 
على تحسين توظيفها لرأس المال 

والعمالة. كل هذا، ونحن في بداية 
الطريق! 
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مرت سنة, ونحن في بداية الطريق
VentureSouq بقلم معن اشجي وتامر القدومي, شركاء في
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ال شك أنه بإمكاننا تحليل أي شركة إلى 
عناصرها األولية، أال وهي: رأس المال 

والعمالة. وهناك دائًما تفاوت في نسبة 
المزج بينهما، وطريقة تفاعلهما مًعا، وما 

يثمر عنه هذا التفاعل في النهاية من نتائج. 
وهذا التفاوت أو االختالف هو ما يقود بعض 
الشركات إلى النجاح، ويترك البعض اآلخر في 

غياهب الفشل. فهذا هو االقتصاد الجزئي، 
بكل بساطة!

ويمكننا تتبع خطى هذين العنصرين لنشهد 
الحاالت التي حققت نجاحات من حيث نمو 

اإلنتاجية واالبتكار. ثم االسترشاد بتلك
الحاالت لبناء نموذج يساعدنا على الخروج 
بالمزيج األمثل من هذين العنصرين، ليس 

بهدف نجاح الشركة فقط، بل ولنجاح
االقتصاد بصورة شاملة.

اآلن، دعونا ننظر بعين التأمل إلى ما تشهده 
المملكة العربية السعودية في هذا اإلطار. 

فال شك أن الجميع قد أدرك حجم الفرصة
المتاحة في المملكة العربية السعودية. إال أن 

ما نتحدث عنه أكثر عمقًا من مجرد مجموعة 
ُمحددة من الفرص في ضوء »حجم المشروع« 

أو غيره من مؤشرات األداء الرئيسية. وفي 
الواقع، يمكننا القول بأننا نشهد فرصة ال 

تسنح إال لمرة واحدة لكل جيل، في محاولة 
لتحسين العنصرين الرئيسيين ألي شركة أو 

اقتصاد، في دولة تتمتع بالوفرة في كليهما.
فما نشهده اآلن في المملكة العربية 

السعودية هو تغيرات هائلة في هذين 
العنصرين:

< فمن جانب »العمالة«، نجد عدد ضخم 
من األفراد يسعى النتهاز فرص التأسيس 

والملكية، والتحول العام في التركيبة
الفكرية من »موظف« إلى »رائد أعمال«.

< ومن ناحية »رأس المال«، ظهور عدد كبير 
من المستثمرين الُجدد، وضخ مبالغ طائلة في 

القطاعات االقتصادية الناشئة،
إما بإعادة توجيهها من مجاالت أخرى، 

أو باجتذابها من الخارج.
ومن وجهة نظرنا المطلعة، نرى أن غالبية 

تلك الفرص تظهر في الشرائح الفرعية 
من االقتصاد والتي يغلب عليها طابع 

»المخاطرة«، وهذا أمر عظيم بالنسبة إلينا، 
فهذا المجال هو ما نركز عليه. وعلى أي حال، 
فإنه علينا اإلقرار بأن إعداد نموذج أي شركة 
أو اقتصاد هو عملية ُمتكررة، وال بد أن نقبل 
بذلك. فالتحسين يستهلك وقتًا وجهًدا. وعلى 

الرغم من الوفرة التي تنعم بها المملكة 
العربية السعودية من العنصرين، إال أن ريادة 

األعمال ال تزال جديدة عليها )بل وجديدة أيًضا 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بصفة عامة(، فاالستثمار في ريادة األعمال 
هو مجال جديد، وبالتالي فإن طريقة تفاعل 

هذين العنصرين مًعا ال تزال جديدة أيًضا.
وبنظرة سريعة على خريطة طريق رؤية 2030، 

لن يكون من الصعب إدراك أن الحكومة 
تسعى لتنمية االبتكار داخل جميع وزاراتها 

وأجهزتها األخرى. ونذكر على وجه الخصوص، 
 )BIAC( شركة حاضنات ومسّرعات األعمال
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تنطوي السوق العقارية في 
اإلمارات على الكثير من الفرص 

المثيرة لالهتمام المتاحة اليوم أمام 
المستثمرين وأصحاب العقارات 
والمستأجرين، بالنظر إلى أهمية 
االعتماد على ما يسمى بـ »نهجًا 

قائمًا على المعرفة«.

مع الضيوف باألسئلة واالستفسارات. 
ويجري خالل الحلقات، التي تبث على الهواء 

مباشرة، تحليل أسئلة الجمهور واإلجابة 
عليها أثناء جلسة نقاش يديرها البرعي، 

بحيث يمكن للمتابعين فهم المستجدات 
ومتابعة حالة السوق العقارية وظروفها. 
هذا وقد حققت حلقات البرنامج التي تم 

إذاعتها صدًى واسعًا لدى الجمهور، مسجلة 
حتى اآلن أكثر من 600,000 مشاهدة على 

مختلف وسائل التواصل االجتماعي مع 
معدالت مشاركة عالية للغاية.

وبدوره، علق الدكتور محمود البرعي على 
إطالق هذه المبادرة: »جاءت فكرة ’بيوت 

ريل استيت بايتس‘ عقب النجاح الكبير الذي 
سجلته قمة بيوت للوسطاء العقاريين 
مطلع العام الجاري، حيث الحظنا خالل 

فعاليات الحدث الحاجة الماسة للتواصل 
بشكل مباشر بين كافة الشرائح الناشطة 

ضمن القطاع العقاري في الدولة نظرًا 
لطبيعة هذا القطاع الديناميكي. ومن هنا، 

قمنا بإطالق البرنامج إليجاد منصة تتيح 
المجال أمام كافة الفئات من مستأجرين، 

مستثمرين ومالك لطرح أسئلتهم ومناقشة 
أراءهم حول التطورات التي يشهدها 
السوق العقاري، وتوفير إجابات من 

خالل الخبراء العقاريين والقانونيين الذين 
يستضيفهم البرنامج. لقد أسعدنا التجاوب 

الذي شهدناه من قبل الجمهور خالل 
الحلقات التي صورناها حتى اآلن، والتي 

قمنا بتغطية العديد من المواضيع التي تهم 

المجتمع مثل االستثمار، التمويل العقاري، 
إدارة العقارات باإلضافة إلى مناقشة 
القوانين والمستجدات، ونسعى خالل 

الفترة المقبلة إلى مواصلة هذا النجاح من 
خالل طرح المزيد من المواضيع التي تهم 

المتابعين من كافة الشرائح.«
يذكر أن اختيار ضيوف البرنامج ُيجرى بعناية 

وفق أولويات الجمهور واهتماماته، ولضمان 
توفير وجهات نظر وإعطاء أبعاد إيجابية 

لحلقات النقاش. وبرز من ضيوف البرنامج 
حتى اآلن مهند الوادية الرئيس التنفيذي 

لشركة هاربور العقارية، وكريغ بلومب رئيس 
قسم األبحاث في »جيه إل إل«، وشهرام 

صفائي الشريك ورئيس قسم العقارات 
العقارية في »أفريدي آند أنجل«، وأندرو 
الڤ رئيس وكالة االستثمار والتجارة في 

»كافينديش ماكسويل«. 
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متخصص من "بيوت" لتعزيز الوعي العقاري في اإلمارات

برنامج عقاري
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الدكتور محمود البرعي، 
نائب رئيس االتحاد الدولي للعقارات

في إطار التزامه برفع 
مستوى وعي الجمهور وتعزيز 
مواكبة أبرز المستجدات فيما 

يتعلق بالشأن العقاري في دولة 
اإلمارات، أطلق »بيوت«، أكبر 
موقع إلكتروني للعقارات في 
الدولة، برنامجًا عقاريًا مباشرًا 

بعنوان »بيوت ريل استيت 
بايتس« في مبادرة هي األولى 

من نوعها عبر على شبكات 
التواصل االجتماعي التابعة 

للموقع، والتي تلعب دورًا هامًا 
في ترسيخ مكانة الموقع الرائد 
في السوق العقارية، حيث أنه 

دائمًا ما يكون السّباق إلى 
إطالق مبادرات بناءة بشأن 
قطاع العقارات واالستثمار 

العقاري في المنطقة. 

ويزخر البرنامج الجديد الذي 
يديره الدكتور محمود البرعي، 

نائب رئيس االتحاد الدولي 
للعقارات وأحد أبرز الشخصيات 

التي تتمتع بمعرفة متعمقة 
بظروف السوق، بالمحتوى القيم 

الذي تثريه فقرات يجري خاللها 
استضافة عدد من أبرز الخبراء 

في القطاع العقاري.
ويذاع البرنامج ضمن حلقات 

شهرية يستضيف خاللها عددًا 
من القادة والخبراء والمسؤولين 

الحكوميين لمناقشة أبرز 
التطورات الراهنة في قطاعي 

العقارات والبنية التحتية في 
المنطقة. ويسبق الحلقة إذاعة 

إعالٍن تشويقي مصور، يقدم 
خالله الدكتور محمود البرعي 

نبذة عن الموضوع الذي سيطرح 
للنقاش خالل الحلقة المقبلة، 

داعيًا المشاهدين إلرسال 
أسئلتهم عبر صفحات وسائل 

التواصل االجتماعي التابعة 
للموقع العقاري الشهير أو عبر 

البريد اإللكتروني من أجل إحداث 
أكبر قدر من التفاعل. 

وتجسد هذه المبادرة استراتيجية 
موقع »بيوت« الرامية إلى 

تمكين العمالء ومدهم 
بالمعلومات والبيانات الدقيقة 

حول الشأن العقاري يمكن 
أن يساعد جميع المعنيين من 
أصحاب المصلحة في سوق 

العقارات اإلماراتية. ومن 
هذا المنطلق، يأتي إطالق 

هذا البرنامج التفاعلي إليجاد 

منبر مناسب لتعريف العمالء 
بتوّجهات السوق، وتعزيز فهم 

القوانين الجديدة التي تؤثر في 
كافة الشرائح من مستثمرين، 
وُماّلك ومستأجرين، وتقييم 

القرارات االستثمارية، والتعّمق 
في فهم المبادرات الحديثة التي 

يجري إطالقها في المنطقة.
وتنطوي السوق العقارية في 

اإلمارات على الكثير من الفرص 
المثيرة لالهتمام المتاحة اليوم 

أمام المستثمرين وأصحاب 
العقارات والمستأجرين، بالنظر 

إلى أهمية االعتماد على ما 
يسمى بـ »نهجًا قائمًا على 

المعرفة« في عملية صنع القرار 
في مثل ظروف السوق الراهنة، 

للتمكن من اتخاذ القرارات 
الصحيحة التي ستترجم إلى قيمة 

أفضل على المدى الطويل.
وسيحظى متابعو برنامج 

’بيوت ريل استيت بايتس‘ 
بفرصة فريدة التخاذ قراراتهم 

المتعلقة بالقطاع العقاري 
من خالل االطالع على األفكار 

والمقترحات التي يناقشها الخبراء 
الذين يستضيفهم البرنامج، 

ال سيما وأن المشاركين في 
البرنامج من الخبراء المشهود 

لهم في مختلف المجاالت، 
سيقومون بتقديم إجابات وافية 

ودقيقة مدعمة بخبراتهم التي 
اكتسبوها على مدار العديد من 

األعوام. 
ويتناول البرنامج منذ إطالقه 

اإلجراءات التي اتخذتها الجهات 
المعنية في الدولة بهدف 

تطوير سوق العقارات، مثل 
قوانين الملكية المشتركة 

الجديدة، واالستشارات المتعلقة 
بالقروض العقارية وغيرها 

من المواضيع الساخنة. ولقي 
البرنامج استحسان الجمهور في 
طريقة الطرح والتفاعل المباشر 
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إريكسون تتعاون مع مايكروسوفت 
لتطوير الجيل التالي من السيارات المتصلة

جعل المدن أكثر استجابة للطريقة التي نستهلك 
بها الطاقة«. هذا وتتيح القمة العالمية لطاقة 

المستقبل منصة عالمية ال مثيل لها لدراسة 
التأثير الكامل الذي ُيحدثه الذكاء االصطناعي 

في التنمية المستدامة، ولتسريع المشاركة في 
هذا القطاع الناشئ. 

الذكاء االصطناعي يغير مالمح المدن 
الذكية والقطاعات االقتصادية 

الرئيسة 
ويمكن للمدن الذكية التي تستفيد من التقنيات 

الناشئة، مثل الذكاء االصطناعي، أن ُتحدث 
التحول في القطاعات الرئيسة وتجارب السكان، 
وتعزز المرونة اإللكترونية للبنية التحتية الوطنية 

الحيوية.
وفيما يتعلق باستخدام المياه، فيمكن أن 

يساهم الذكاء االصطناعي في تحسين البنية 
التحتية، ويتعامل مع مشكلة هدر المياه عند 

مصادرها، كما يمكن أن يساعد على ترشيد 
االستهالك، مثل تمكين الزراعة الذكية. 

ويساعد الذكاء االصطناعي في مجال الطاقة 
على رفع مستوى الكفاءة في إدارة العرض 

والطلب، والوصول إلى المواءمة المنشودة 
بين إنتاج الطاقة وتوزيعها واستخدامها من خالل 

الشبكات الذكية.  
أما فيما يتعلق بإدارة النفايات، فيمكن للذكاء 
االصطناعي أن يدعم قدرة القطاع على فصل 
المواد المختلفة الصالحة للتدوير، وهي خطوة 
مهمة من شأنها تعزيز الوصول إلى ما ُيعرف بـ 

»االقتصاد المدّور«، بل إن بوسع تقنيات الذكاء 
االصطناعي التقليل من حجم النفايات الناتجة، 
كالحّد من هدر الطعام مثاًل، وذلك عن طريق 

تحسين مستوى التوفيق بين مقادير االستهالك 
والشراء.

ُيذكر أن القمة العالمية لطاقة المستقبل 
سُتعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في 
الفترة بين 13 إلى 16 يناير 2020 ضمن فعاليات 

»أسبوع أبوظبي لالستدامة«، الذي يعد أحد 
أكبر التجمعات المعنية بتسريع وتيرة التنمية 
المستدامة على مستوى العالم وتستضيفه 

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل »مصدر. وقد 
شهدت دورة 2019 من القمة العالمية لطاقة 

المستقبل مشاركة نحو 800 عارض وحضور 
حوالي 33,500 شخص بين مشارك وزائر. 

أعلنت إريكسون ومايكروسوفت 
الشركتان اللتان تمتلكان خبرة 
واسعة في مجال السيارات 
المتصلة، عن توقيع اتفاق 

شراكة بينهما، ينص على قيام 
إريكسون بإنشاء  منصتها لسحابة 
السيارة المتصلة  بناء على منصة 

ميكروسوفت للسيارة المتصلة  
التي تعمل بنظام  مايكروسوفت 
آزور السحابي. يتيح الحل المتكامل 

لشركات صناعة السيارات نشر 
خدمات السيارات العالمية 

وتوسيع نطاقها ومن ضمنها إدارة 
األسطول وتحديثات برامج البث 

المباشر وخدمات السالمة المتصلة 
بشكل أسهل وأسرع مع تخفيض 

النفقات، إضافة إلى توفير المرونة 
عبر التصميم المعياري وخيارات 

النشر المتعددة.
تقوم سحابة السيارة المتصلة من 
إريكسون بتوفير خدمات االتصال 

ألكثر من 4 ماليين سيارة في 
180 دولة حول العالم – أي ما 
يقرب من %10 من السيارات 

المتصلة في السوق. كما توفر 
السحابة حلواًل مبتكرة تساهم في 

مواجهة التحديات التي تشهدها 
الشركات المصنعة للسيارات، 

لناحية العمليات على مدار الساعة 
طوال أيام األسبوع، وإدارة دورة 

الحياة المتعلقة بالمركبات المتصلة، 
مع توفير الخدمات من المستوى 

التالي.
فيما تعمل منصة ميكروسوفت 

للسيارة المتصلة، على تمكين 
شركات تصنيع السيارات من توفير 

تجارب القيادة اآلمنة والمريحة 
والشخصية المتصلة، وذلك بفضل 

جمعها بين البنية التحتية السحابية 
والتكنولوجيا المتطورة باإلضافة 
إلى خدمات الذكاء االصطناعي 

وإنترنت األشياء مع منظومة 
متنوعة من الشركاء.

 وتوفر الشراكة بين إريكسون 
ومايكروسوفت منصة شاملة 
للمركبات المتصلة على نطاق 

واسع في السوق. تساهم حلولها 
المتكاملة في دعم شركات تصنيع 

السيارات لتسريع الحلول الخاصة 
بالمركبات المتصلة على الصعيد 

العالمي، وتقديم تجربة أفضل 
للسائقين والركاب على حد سواء.
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تعمل حلول مثل المركبات ذاتية 
القيادة على إحداث تغيير شامل 

في قطاع النقل بفضل استخدام 
الذكاء االصطناعي.

يسّرع االختراقات في مجاالت الطاقة 
والمياه والمدن الذكية
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الذكاء االصطناعي

عّد تقرير متخصص الذكاء االصطناعي 
»تقنية تمكين رئيسة« ُيعتمد عليها 

في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة 
واالستدامة. واستند التقرير الذي صدر 

بعنوان »الذكاء االصطناعي وإحداث 
التحّول في مستقبل الطاقة واالستدامة«، 
على مراجعة أدبية شاملة للتأثيرات المتوقع 
أن ُيحدثها الذكاء االصطناعي والتي ُجمعت 
من قرابة 70 تقريًرا استشارًيا وصحفًيا ومن 
مقاالت وتحليالت إخبارية ووثائق حكومية. 

وأوضح التقرير الذي ُوضع على خلفية 
االستعدادات لعقد القمة العالمية لطاقة 

المستقبل المرتقبة في يناير المقبل، 
أن الذكاء االصطناعي سيكون العامل 
المشترك في تحسين االستدامة على 

امتداد مجموعة واسعة من القطاعات، 

وأنه سيكون بمثابة عامل تمكين لالبتكارات 
األخرى. 

وتشير توقعات شركة »بي دبليو سي« 
العالمية لالستشارات إلى أن اللجوء إلى 

الذكاء االصطناعي في االستخدامات 
البيئية بوسعه المساهمة بقيمة تصل إلى 

5.2 تريليون دوالر في االقتصاد العالمي 
بحلول نهاية العقد المقبل، مع تقليل 

االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري بنسبة 
أربعة بالمئة. 

ومن المنتظر أن يكون الدور الذي يلعبه 
التقدم في الذكاء االصطناعي والبيانات 

الضخمة وإنترنت األشياء، في تسريع 
التنمية المستدامة، أحد أبرز الموضوعات 

المطروحة على أجندة مؤتمر قمة مستقبل 
االستدامة، المؤتمر الرئيس ضمن فعاليات 

أسبوع أبوظبي لالستدامة، والذي ينعقد 
يومي 14 و15 يناير المقبل. 

ويشتمل مؤتمر القمة المرتقب على عروض 
تقديمية مهمة تتناول العالقة بين التقنيات 

واالستدامة، مثل »الطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة في مقابل الذكاء 

االصطناعي والشبكات الذكية« الذي يقام 
يوم الثالثاء 14 يناير عند الساعة 1:35 بعد 

الظهر، وعرض »الحّل في الخوارزميات: 
الذكاء االصطناعي يقودنا إلى كوكب أكثر 

خضرة«، الذي يقام يوم األربعاء 15 يناير. 
وتركز معظم االستثمارات التجارية في 

الذكاء االصطناعي على دّر إيرادات جديدة 
أو خفض التكاليف التشغيلية في الشركات، 
ومع ذلك فقد حّددت المصادر الُمدرجة في 

تقرير القمة العالمية لطاقة المستقبل أن 
مكاسب االستدامة في كثير من األحيان 

تسير بموازاة المنافع المالية. وأظهر التقرير 
كذلك أن الذكاء االصطناعي يساعد في 

اإلجابة على السؤال المطروح حول كيفية 
الحّد من التأثير على البيئة مع الحفاظ على 

النمو االقتصادي.
وللذكاء االصطناعي القدرة على تسريع 

التنمية المستدامة بعدة طرق، ويمكن أن 
تدعم تقنياته تطبيقات مثل تخزين الطاقة 

الذي يساعد على دمج مصادر الطاقة 
المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية 
دمًجا أكثر فعالية في شبكات الكهرباء، 
وأشار إلى ظهور محطات فعالة لتوليد 

الطاقة تعمل على خوارزميات الذكاء 
االصطناعي، ويمكن لها تحسين الحصول 

إلى الطاقة وتبادل الكهرباء الموّلدة منها 
مع الشبكات.

 ومن جانب آخر، تعمل حلول مثل المركبات 
ذاتية القيادة على إحداث تغيير شامل 

في قطاع النقل بفضل استخدام الذكاء 
االصطناعي، الذي بات مجااًل واعًدا بإحداث 

تقدم واسع في كفاءة الطاقة من خالل 
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التأثير على 
نمط اإلنسانية

محمد الرشيدي
One Global المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

مواطن كويتّي الجنسية أحدث ثورة في مجال التحول الرقمي 
مما أثر على المشهد العالمي بأسره  بقلم آبي سام توماس

بعد مرور دقائق قليلة من حديثي مع محمد الرشيدي، مؤسس شركة 
ون جلوبال )One Global( والرئيس التنفيذي لها، واجهت صعوبة في متابعة 

وتقفي آثار مسيرته المهنية حتى اآلن، وذلك ألن رائد األعمال الكويتي قد 
أنجز وحقق الكثير في العديد من المجاالت المختلفة والمتنوعة التي ال يسع 

المرء المساعدة فيها جميًعا فال يكون بمقدوره إال أن يتساءل عما يفعله 
اآلخرون في حياتنا. فبدأ الرشيدي من العمل في قطاعات متنوعة مثل 

االتصاالت، والتكنولوجيا المالية، وغير ذلك المزيد، وصواًل إطالق وقيادة 
العديد من الشركات الناشئة في الكويت، وهو الحائز على جائزة االبتكار في 

مجال التكنولوجيا المالية ضمن جوائز Entrepreneur Middle East لعام 2019، 
في حفل توزيع الجوائز Agility Awards، حيث أّن الرشيدي ُيعد ممن ُيحيون 

نبض ساحة ريادة األعمال في الشرق األوسط لفترة طويلة في الوقت 
الراهن، وال تظهر عليه أي عالمات الرغبة في التباطؤ في أي وقت قريب. 

التأثير على نمط اإلنسانية  |  محمد الرشيدي أحدث ثورة في مجال التحول الرقمي

>>>

ONE GLOBAL ©
صور 

ال
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>>>

محمد الرشيدي, 
المؤسس والرئيس التنفيذي 

One Global لشركة

»نحن فخورون بأننا مواطنون 
رقميون اليوم.«

التأثير على نمط اإلنسانية  |  محمد الرشيدي أحدث ثورة في مجال التحول الرقمي

شحن الرصيد على أجهزة بالك بيري في عام 
2009، كان ذلك مفهوًما ثورًيا آنذاك، حيث 

كانت الشركة األولى في المنطقة التي 
أطلقت هذا العرض بالفعل.

وإذا أردنا أن نبحث عن شخص يمكن اإلشارة 
إليه في نهج شركة ون جلوبال فيما يتعلق 

بهذا التفكير التقدمي في مجال التكنولوجيا، 
فيجب أن يكون ذلك الشخص هو الرشيدي، 

ألنه من الواضح أنه هو من ُيحدد النهج الخاص 
بكيفية استمرار مشاريعه ومهام موظفيه. 

يقول الرشيدي: »من الجيد أن نفعل أمًرا نحن 
متحمسون له. فنحن نشعر بأننا نستمد قيمتنا 

من تحسين حياة األفراد.« يمكن استعراض 
مثال آخر على كيفية تأثير عروض ون جلوبال 

على حياة األشخاص في غزوها للسودان، 
حيث أطلقت في عام 2009 خدمة تحويل 
األموال عبر الهاتف المحمول والتي يطلق 

 .»Saraf Mobile« عليها اسم الهاتف الصّراف
وهذا النظام الذي يسمح للمستخدمين بإجراء 

التحويالت وتحرير المدفوعات باستخدام 
هواتفهم المحمولة، كان بمثابة أداة رئيسية 

في السوق المالي في السودان، حيث لم يتم 
استغالل اإلمكانيات الكاملة للحواالت المالية 

المتنقلة في البالد إلى أن دخلت منصة 
»Saraf Mobile« في السوق. ولم تكتفي 

هذه المنصة بأن أصبحت ُتستخدم بسرعة 
من قبل المزيد والمزيد من األشخاص في 

 »Saraf Mobile« السودان، بل إن سياسة
المتمثلة في توظيف أشخاص من المجتمعات 

المحلية ليكونوا وكالء لها قد أدت كذلك 
إلى رفع مستوى معيشة الكثيرين في 

البالد. وذكر الرشيدي: »لقد كان اضطراًبا 
جديًدا تماًما. وتعلمنا منه كثيًرا في رحلة بناء 

شركتنا.«
وفي هذه المرحلة، وعلى الرغم من كل 
اإلنجازات التي يمكن للرشيدي أن ُيعلن 

عنها حتى يومنا هذا، من المهم أن نالحظ 
أنه كان عليه أن يعاني مراًرا من التحوالت 

والمنعطفات على طول طريقه. وفي حين أن 
رجال األعمال في المنطقة اليوم بمقدورهم 

أن يجدوا الكثير من الدعم ألنفسهم في 
صورة توجيهات ودعم مالّي، فإن هذا لم يكن 
بالتأكيد حالة النظام البيئي عندما بدأ الرشيدي 

في رحلته لريادة األعمال. فقد كان عليه أن 

يمر بكل مرحلة بدًءا من رؤية عملياته تنهار 
بسبب وجود مشاكل مع الهيئات التنظيمية، 
إلى إدراك أّناالبتكارات الُمقدمة إلى السوق 

جاءت، في بعض األحيان، في وقت مبكر 
للغاية. ومع ذلك، فإن كل هذه التجارب التي 
جعلت من الرشيدي رجل األعمال المرن الذي 
نراه اليوم، قد وضعته أيًضا في مكانة يمكنه 
أن يقدم منها نصائح عملية للشركات الناشئة 

التي تبدأ في مسارات أعمالها. وذكر الرشيدي 
عندما ُطلب منه ذكر أهم الدروس التي 

تعّلمها من مساعديه في مجال ريادة األعمال 
حتى اآلن: »عليك أن تؤمن بموهبتك«. 

وأتبع ذلك بمالحظة ألولئك الذين يريدون 
أن يكونوا رجال أعمال، أن يدركوا أنهم ال 

يحتاجون بالضرورة لالنطالق بأنفسهم النتهاج 
طريقة التفكير هذه. يقول: »ال يجب أن تكون 

رائد أعمال - يمكنك أن تكون موظًفا رائًدا«. 
»لذا، َأحِدث التغيير داخل لمؤسسة التي 

تتواجد فيها اليوم، حتى تتمكن من معرفة ما 
يمكنك القيام به أواًل ... 

فأن تبني أعمالك بمفردك في السوق ليس 
أمًرا يسيًرا في نهاية المطاف. فذلك يحتاج 
إلى الكثير من المهارة والموهبة لتحقيقه.«

واآلن، بالنظر إلى العقبات المهنية 
والشخصية التي سيتعين على رواد األعمال 

مواجهتها أثناء عملهم في المهن التي 
يختارونها، يوصي الرشيدي أيًضا بأن يجعلوا 

من هذه النقطة وسيلة للحصول على الدعم 
المطلوب. وذكر »اختر الشريك المناسب. 
فهذا الشريك هو الذي سيظل معك إلى 

األبد. لذا، يجب عليك اختيار الشريك المناسب 
لتقديم الدعم لك - ليس فقط الدعم المالي 

31 / E N T R E P R E N E U R A L A R A B I Y A . C O M  / January 2020



ON
EG

LO
BA

L.
CO

M

قادة

 Enterprise Agility Awards 2019 محمد الرشيدي هو الحائز على جائزة االبتكار في مجال التكنولوجيا المالية ضمن جوائز

بدأت شركة ون جلوبال، والتي وصفها 
الرشيدي بأنها شركة ابتكار وتحول في المجال 

الرقمي، عملياتها في عام 2004، وهي 
اليوم تفتخر بشهرة عالمية في أكثر من 16 
دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتندرج 
عروضها ضمن نطاق االقتصاد الرقمي، والتي 

تشمل كل شيء بدًءا من تمويل سلسلة 
التوريد وعمليات التوزيع، والمشتريات، 

وقبول المدفوعات وجمعها، وأتمتة تسوية 
المدفوعات إلى الحسابات المصرفية 

والبطاقات والمحافظ وغير ذلك المزيد. وفي 
One Global الوقت نفسه، قامت شركة

)Og( أيًضا ببناء سوق يوفر إمكانيات 
وخدمات تسريع عمليات الشركات بأكملها، 
بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات 

الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة. 
  Og Money مع مجموعة من المشاريع مثل
)خدمات مالية ُتستخدم عبر الهاتف المحمول 

ومنصة للدفع، كانت ُتعرف سابًقا باسم 
PayIt(، وكذلك Og Business )منصة رقمية 

لقبول وتحصيل المدفوعات(، وغيرها من 
المؤسسات الرقمية تحت قيادة شركة ون 
جلوبال، لم يكن من الصعب أن نفهم لماذا 
تعتبر هذه الشركة المتنوعة نفسها »موفر 
للحلول المبتكرة بخدماتها الرقمية المتميزة 

التي ترفع من مستوى الحياة اإلنسانية 
لتتماشى مع التوجهات الرقمية.«

أما بالنسبة للرشيدي نفسه، الذي فاز أيًضا 
بلقب أفضل ُمساهم في مجال التحول 
الرقمي لهذا العام في حفل توزيع جوائز 

 ،Fintech Galaxy 2019 ،FinX Awards
فمن الواضح أنه نفسه موجه للتفكير 

المستقبلي، وهذا ما يفسر شغفه بما 
يفعله على أساس يومّي. وتذكر كيف قام، 

في عام 2010، بوضع شركته على خارطة 
الطريق لتصبح الشركة المركزية في مجال 

التكنولوجيا الرقمية في السنوات العشر التي 
تلت ذلك، واآلن، مع اقترابنا من عام 2020، 
ال يزال إحساس الرشيدي باإلنجاز واضًحا كما 
لو أنه يوضح كيف تجاوزت شركة ون جلوبال 

طموحاتها في تحقيق هذا الهدف الخاص. 
»نحن فخورون بأننا مواطنون رقميون اليوم«، 
وذكر، مشيًرا إلى الطريقة التي اقتطعت بها 
شركة ون جلوبال مساحة فريدة لنفسها في 
السوق التكنولوجي في المنطقة من خالل 

صياغة العديد من ابتكاراتها المستخدمة في 
المنزل، سواء كان ذلك بتقنية الكالود، أو 
من خالل عدد كبير من التطبيقات التي تم 

تطويرها استناًدا عليها. واليوم، من خالل 
التعمق الشديد لمشاريعه في مجال الذكاء 

االصطناعي والتعليم اآللي، أو من خالل 
تجاربه في مجال سلسلة الكتل والعمالت 
المعماة، يوضح الرشيدي أنه يريد أن تبقى 
شركة ون جلوبال دائًما في الصدارة عندما 

يتعلق األمر باالعتماد على التقنيات الجديدة، 
فبالتالي ُيمكن ضمان استدامة األعمال على 

المدى البعيد.
ولكن ليس فقط أرقام العائدات هي التي 
دفعت الرشيدي إلى رؤيته ومهام شركته، 

فقد أصبح ذلك جلّيا عندما رد على سؤال حول 
دافعه الشخصي من كل ما وصل إليه مع 

شركة ون جلوبال. وأوضح »التأثير االجتماعي«. 
»فرغبتي هي ُمساعدة األفراد على الحياة 

بصورٍة أفضل«. للوهلة األولى، قد يبدو هذا 
كأنه تصريح ُمبالغ بصورة ما، لكن بالنظر إلى 

إنجازات الرشيدي وفريق عمله في شركة ون 
جلوبال على مدار السنوات الماضية سنجد 

أن ذلك ليس مجرد رد ُذكر دون ُمباالة. 
فكر، على سبيل المثال، في جهود الشركة 

)ونجاحاتها( في مجال المدفوعات عبر اإلنترنت 
من خالل شركة  One Global )Og، حيث 

تمكن الرشيدي وفريقه بشكل أساسي من 
تغيير الطريقة التي ينتهجها األفراد في ذلك 
الصدد، حيث كان يتعين عليهم في السابق 
االنتقال إلى موقع ما لدفع فاتورة بعينها، 

أما اآلن فهم قادرون على القيام بهذه 
المعامالت من خالل النقر على هواتفهم 

المحمولة. في الواقع، عندما كشفت شركة 
ون جلوبال عن ُسبل سداد الفواتير وعروض 
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محمد الرشيدي, 
المؤسس والرئيس التنفيذي 

 One Global لشركة

قادة

»سنوفر الحياة الذكية 
بوصفها خدمة, 

وستكون مهمة 
شركتنا  للسنوات 

الخمس المقبلة حتى 
عام 2025.«

فاز محمد الرشيدي بلقب أفضل ُمساهم في مجال التحول الرقمي في حفل توزيع 
Fintech Galaxy 2019 ،FinX Awards جوائز

أو التوجيه في العمل، بل أنه سُيصبح هو 
أو هي ُمدربك وُمعلمك عندما تحتاج إلى 

التوجيه في األوقات الصعبة ... عليك أن تجد 
شخًصا يحاول دائًما دفعك للتقدم، وليس 

عرقلة تقدمك«. هذه هي الروح التي يدعمها 
الرشيدي في نصيحته التالية، وهو أمر يذكره 

جميع المديرين التنفيذيين المتفوقين دائًما 
عندما يتعلق األمر بشرح كيفية عملهم في 

بناء أعمالهم التجارية الناجحة، وهذا يرجع 
أساًسا إلى بذل الجهد لبناء فريق قوي ومؤثر 

لدعم مشروعك. )وذكر الرشيدي »هذا 
استثمار من شأنه أن يؤتي ثماره بغزارة«.( 
عندما يتعلق األمر بنصيحته النهائية لرواد 

األعمال في الكويت والمنطقة وخارجها، ينظر 
الرشيدي إلى تطور مسيرته المهنية، بالنظر 

إلى عدد سنوات خبرته، كإشارة إلى ما ينبغي 
على نظرائه في النظام البيئي أن يستوعبوه 

بأنفسهم.. »الصبر« كما ذكر الرشيدي. 
»تحتاج إلى التحلى بالصبر. سيأتي النجاح - على 

الرغم من كافة األوقات المظلمة التي قد 
تجدون أنفسكم في منتصفها، وعلى الرغم 

من المعارك التي يجب أن تكافحوا بها، 
وعلى الرغم من التحديات التي يجب عليكم 

مواجهتها ... سيأتي في نهاية المطاف، 
إذا كان لديك الفريق المناسب، وإذا كان 

لديك الشريك المناسب، وإذا كنت تؤمن بما 
تفعله، وكذلك إذا كنت صبوًرا. سيأتي في 

نهاية المطاف.«
وأما بالنسبة للنقطة التالية للرشيدي وهي 

ون جلوبال، ال يبدو أن رجل األعمال قد 

استقر بعد على المرحلة التالية من التطور 
التي سينتهجها عمله ابتداًء من عام 2020. 
فمن بين المهام التي تم تحديدها بذل جهد 

رئيسي إلعادة صياغة العالمات التجارية، مع 
إنشاء شعار جديد لشركة ون جلوبال، والذي 
سيصبح بعد ذلك الموضوع الرئيسي الذي 

تستمد منه جميع الكيانات تحت شعار الشركة 
هويتها. وعلى الجانب التجاري من األعمال، 
يالحظ الرشيدي أن شركته، بعد أن حققت 

األهداف المحددة في خطتها الخاصة بالعشر 
سنوات السابقة التي امتدت من 2010 

إلى 2020، تشرع اآلن في وضع استراتيجية 
جديدة طويلة األجل لشركة 

ون جلوبال لُتحدد مسار 
العمليات حتى عام 2025. 

وذكر »سنوفر الحياة الذكية 
بوصفها خدمة, وستكون 
مهمة شركتنا للسنوات 

الخمس المقبلة حتى عام 
2025«، عندما ُسئل عما 

يترتب على هذه الرؤية 
الجديدة لشركة ون جلوبال. 

يكشف الرشيدي أيًضا 
عن أن الخطط قد بدأت 
بالفعل على قدٍم وساق 
في مشروعه إلطالق ما 

َيدعي أنه سيكون أول »تطبيق فائق« في 
المنطقة، مثل تطبيق WeChat الرائد في 
الصين. وأضاف أن شركته تعمل أيًضا على 
بناء أول سوق للخدمات المالية الالمركزية 
من نوعه في المنطقة، والذي يساعد، إلى 

جانب البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، 
المؤسسات على التحول رقمًيا، وسوف 
يعزز أيضا نمو الشركات الناشئة بالسماح 

لهم باإلسراع في إطالق خدماتهم المالية 
الرقمية. وكل هذا هو مجرد عدد قليل من 
المبادرات العديدة التي يقودها الرشيدي 

في شركة ون جلوبال، ويبدو أنه َيهدف مرة 
أخرى إلى القيام بالكثير في فترة زمنية قصيرة 
نسبًيا - ولكن إذا كان النجاح الذي شهده حتى 
اآلن له أي داللة، فمن اإلنصاف أن نقول إن 
آفاق مشاريعه الجديدة تبدو جيدة جًدا أيًضا. 

إلى األمام وإلى التقدم. 
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وسام يونان، 
BNC Publishing الرئيس التنفيذي لشركة

Enterprise Agility 2019 الفائزون بجوائز
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في يوم األربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 أقيم حفل توزيع جوائز مجلة 
رواد األعمال Entrepreneur Middle East لعام 2019 في فندق 

ريكسوس بريميوم بدبي في اإلمارات العربية المتحدة، والذي قدمته 
شركة du، حيث تم في الحفل تكريم األفراد والشركات الذين أسسوا 
أنفسهم بوصفهم مبدعين متميزين في مجال الصناعة في المنطقة.

ُنظمت احتفالية توزيع الجوائز Enterprise Agility 2019، والتي قدمتها 
شركة du، بدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز دبي لدعم الشركات 

الناشئة، إلى جانب شريك بيئة األعمال in5، ومدينة دبي لإلنترنت، 
.LifeOnScreen ومدينة دبي لإلعالم، والشريك التقني

وكانت مراسم الفعالية في هذا العام، التي تنعقد حالًيا للمرة السادسة، 
عبارة عن تقديم أعدته شركة BNC Publishing، وهي شركة لوسائل 
اإلعالم تدعم مجلة Entrepreneur Middle East، وشهدت توزيع ما 

مجموعة 25 جائزة, حيث أسهم جميع الفائزين مساهمة بارزة في نطاق 
األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وتم تقديم الجوائز 

من ِقبل وسام يونان، الرئيس التنفيذي لشركة BNC Publishing، وعادل 
.du ,الريس، المدير األول لمشاريع التسويق واالتصاالت

وفي خطاب ألقاه أمام الجموع، ذكر وسام يونان التحوالت واالنعطافات 
في مجال األعمال التجارية على مدار العام الماضي، مع التأكيد مجدًدا على 

التزام مجلة Entrepreneur Middle East بتمكين وتعزيز النظام البيئي 
لريادة األعمال في المنطقة.

وقال: »رغم أننا حققنا بعض النجاحات المذهلة على مدار عام 2019، 
إال أننا شهدنا كذلك بعض فترات الخمول. وفي حين أن هذا أمر متوقع 

في أي مجال تجاري، أعتقد أنكم جميًعا تتفقون معي في القول بأن مثل 
هذه الفترات قد تكون صعبة للغاية في مرحلة نمو المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة، مثلنا. وخالل هذه الفترات العصيبة، تواصل العديد معي 
ليسئلونني عما إذا كان لدي خطة بديلة، ولكني دائًما ما كنت مصمًما 

 Entrepreneur Middle على فكرة أننا نفعل شيًئا جيًدا ومهًما في مجلة
East، وبالتالي، فإننا سنبقى على الدرب ونتمسك بما نفعل ونجد 

الطريقة المناسبة إلنجاحه«.



ENTERPRISE 
AGILITY 

AWARDS 2019
OF THE YEAR

مقدمة منبدعم من

شركاء بيئة األعمال الشريك التقني إنتاج
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ENTERPRISE AGILITY 
AWARDS 2019

أسرع نمو 
عامر آل خشيل، الرئيس 

التنفيذي لشركة الخدمات 
العمالية إساد

االبتكار في مجال 
التكنولوجيا المالية
محمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي 
One Global لمجموعة

 أفضل مرشد
براشانت غوالتي، 
The Assembly مؤسس

االبتكار في مجال الهندسة 
المعمارية والتصميم
JT + Partners
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الفائزون
JT + Partners  االبتكار في مجال الهندسة المعمارية والتصميم

أفضل المدير التنفيذي  جيوتسنا هيجدي، رئيسة شركة شوبا للعقارات
التنمية البشرية  وزارة الصحة ووقاية المجتمع اإلماراتية, ومركز الوزارة للتدريب والتطوير

 Maven االبتكار في مجال التسويق الترفيهي  سارة أمليو، مؤسسة وشريكة إدارية، شركة
للتسويق والفعاليات

خدمات متنوعة  شركة Biznet لالستشارات
أسرع نمو  عامر آل خشيل، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العمالية إساد

Okadoc  االبتكار في مجال الرعاية الصحية
أفضل بنك ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنك اإلمارات اإلسالمي

OWS Auto أفضل رائد أعمال شاب  عويس زهران، مؤسس ورئيس تنفيذي في شركة
أفضل بنك إسالمي  بنك دبي اإلسالمي

 Berkeley Assets أفضل رئيس تنفيذي شاب  عمر جاكسون، شريك في شركة
Virtuzone  أفضل مورد خدمات

Solutions Leisure Group ,االبتكار في مجال األغذية والمشروبات  بول إيفانز، المدير اإلداري
Evoteq  التحول الرقمي

One Global االبتكار في مجال التكنولوجيا المالية  محمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة
أفضل شركة عقارات  شوبا للعقارات

االبتكار في إدارة المرافق  طارق شوهان، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي أف أس لخدمات 
)EFS( المنشآت

Niti التوسع الدولي  مانوج شروف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة
CSR الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي، الشيخ األخضر

)Dtec( أفضل ُمساعد في النظام البيئي  مركز دبي التكنولوجي لريادة األعمال
The Assembly أفضل مرشد  براشانت غوالتي، مؤسس

CAFU  أفضل تطبيق
Tresind  أفضل عالمة تجارية محلية ناشئة

أفضل مركز للشركات الناشئة الرقمية  شركة البحرين الناشئة التي أنشأها مجلس التنمية 
االقتصادية في البحرين

المساهمة البارزة في مجال األعمال  مدينة الشارقة لإلعالم، شمس

ENTERPRISE AGILITY 
AWARDS 2019

أفضل رائد أعمال شاب 
عويس زهران، المؤسس والرئيس 
OWS Auto التنفيذي في شركة

أفضل رئيس تنفيذي شاب 
عمر جاكسون، شريك في شركة  

 Berkeley Assets

التنمية البشرية
وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع اإلماراتية, ومركز 
الوزارة للتدريب والتطوير
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ENTERPRISE AGILITY 
AWARDS 2019

أفضل بنك ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بنك اإلمارات اإلسالمي

أفضل مدير التنفيذي 
جيوتسنا هيجدي، 
رئيسة شركة شوبا للعقارات

 CSR
الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي، 
الشيخ األخضر

أفضل بنك إسالمي 
بنك دبي اإلسالمي
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ENTERPRISE AGILITY 
AWARDS 2019

كاتي أوفري، مقدمة حفل جوائز 
Enterprise Agility 2019

المساهمة البارزة في مجال األعمال 
مدينة الشارقة لإلعالم، شمس

خدمات متنوعة 
شركة Biznet لالستشارات

االبتكار في مجال الرعاية الصحية
Okadoc

أفضل تطبيق 
CAFU

أفضل شركة عقارات
شوبا للعقارات
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ENTERPRISE AGILITY 
AWARDS 2019

التحول الرقمي
Evoteq

االبتكار في مجال التسويق الترفيهي 
سارة أمليو، مؤسسة وشريكة إدارية، شركة 

Mavenللتسويق والفعاليات

االبتكار في إدارة المرافق 
طارق شوهان، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة إي أف أس لخدمات 
)EFS( المنشآت

أفضل عالمة 
تجارية محلية ناشئة
Tresind

التوسع الدولي 
مانوج شروف، 
مؤسس ورئيس مجلس 
Niti إدارة مجموعة
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ENTERPRISE AGILITY 
AWARDS 2019

أفضل مركز للشركات الناشئة الرقمية
شركة البحرين الناشئة التي أنشأها مجلس 
التنمية االقتصادية في البحرين

االبتكار في مجال األغذية والمشروبات 
 Solutions ,بول إيفانز، المدير اإلداري

Leisure Group

 أفضل مورد خدمات 
Virtuzone

أفضل ُمساعد في النظام البيئي
مركز دبي التكنولوجي 
)Dtec( لريادة األعمال
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يحرص الرواد االجتماعيون على 
اتباع عقليات ابتكارية من شأنها 

تغير واقع الحال دون االعتماد 
على الربحية الفورية أو انتظار 

التبرعات من أحد، وإنما من 
خالل التركيز على االستدامة.

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

 سعادة سالمة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معًا"

هنريك بيرينتسين هو مدير شؤون 
المشاريع االستثمارية المؤسسية 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
لدى شركة ’دوفال يونيون كونسلتنج‘

ويجب أال يقتصر المفهوم على 
الشركات الصاعدة فحسب، بل 
يمكن تطبيق هذه النماذج من 

قبل الشركات من كافة األحجام، 
وبما ينسجم مع غايتها المؤسسية.

ويواجه الرواد االجتماعيون، رغم 
نبل نواياهم، التحديات ذاتها التي 

يواجهها رواد األعمال، ولكنهم 
يضعون نصب أعينهم أهدافًا 

أكثر صعوبة لضمان إحداث األثر 
االجتماعي المنشود، مع الحفاظ 

على الربحية.

وبالتأكيد ال تعتبر الربحية فكرة 
سيئة بحد ذاتها، فهي مطلوبة 
للحفاظ على النمو والمساهمة 

في المجتمع وضمان حيوية 
الشركات، لهذا السبب على الرواد 
االجتماعيين التمتع بقدرة اجتذاب 
التمويل ومهارة تحويله إلى فرص 

مجزية لمزاولة األعمال. ففي 
نهاية المطاف يدور األمر برمته 

حول كيفية توظيف هذه األرباح، 
وانطالقًا من هذه النقطة بالذات 

يصنع الرواد االجتماعيون التغيير. 
يجّسد رواد االعمال االجتماعيين  

نوعًا من الجسور بين مفهوم 
المسؤولية االجتماعية المؤسسية 

والمنظمات غير الحكومية/غير 
الربحية؛ حيث تنظر الشركات 

التقليدية إلى مشاريع المسؤولية 
االجتماعية على أنها مضيعة 
لألرباح التي يتم إنفاقها على 
أشياء ال تنفع الشركة بشكل 

مباشر، بينما تعاني المنظمات غير 
الحكومية/غير الربحية من االفتقار 
إلى التمويل بحكم اعتمادها على 

التبرعات. وفي حين تحقق كل فئة 
من هاتين الفئتين غاية معّينة، 

فإن التغيير الحقيقي يتطلب وضع 
غاية أكبر.

ويحرص الرواد االجتماعيون على 
اتباع عقليات ابتكارية من شأنها 

تغير واقع الحال دون االعتماد 
على الربحية الفورية أو انتظار 

التبرعات من أحد، وإنما من 
خالل التركيز على االستدامة مع 

مواصلة المسير نحو الغاية والتأثير 
االجتماعي المنشود، والذي 

يولونه أهمية أكبر من المصلحة 
الفردية أو مصلحة المساهمين.

واليوم أصبح لدينا أمثلة حية على 
نجاح هذا النموذج في إحداث 
التغيير االجتماعي، مثل شركة 

’تومز‘ TOMS غير الربحية التي 
تقوم على مبدأ فريد يلخص 

مفهوم "الواحد من أجل الكل"، 
حيث تقّدم زوجًا من األحذية مجانًا 
لطفل يحتاجه مقابل كل زوج يتم 

شراؤه منها. 
ولعل أروع جوانب ريادة األعمال 

االجتماعية يتمثل في كونها ال 
تتطلب أن يصبح رائد األعمال ثريًا 

ليتحول بعدها إلى فاعل خير، وإنما 
تنطلق منذ البداية من فكرة أن 
الشركة تهدف في جوهرها إلى 

تحقيق مصلحة جمعية.
ويمكن تحقيق تأثير طويل األمد 

عند تحويل محور التركيز إلى 
تحقيق إيرادات اجتماعية ملموسة 

على االستثمارات، فتمكين رواد 
األعمال االجتماعيين هو ما يضمن 

إحراز التقدم على أصعدة لطالما 
كانت مهّمشة في السابق.

ونرى آفاقًا واعدة لهذا المفهوم 
مع انطالق مبادرات مثل "غدًا 

21"، المشروع االستثماري 
بميزانية 50 مليار درهم إماراتي، 

والذي يضم 50 برنامجًا يدور 
حول أربعة محاور هي األعمال 

واالستثمار، والمجتمع، والمعرفة 

واالبتكار، ونمط الحياة؛ إذ يركز 
"غدًا 21" على بناء هذا القطاع 

الحيوي الثالث الذي سيكون 
بمثابة صلة الوصل بين الحكومات 

والمجتمعات.
ويواجه الرواد االجتماعيون 

اإلقليميون عقبات أكبر في 
طريقهم، نظرًا لكون الريادة 

االجتماعية مفهومًا حديث العهد 
في الشرق األوسط. ونرى بأن 

هذا المفهوم يحتاج إلى استيفاء 
ثالث متطلبات رئيسية كي يحقق 

االزدهار المنشود:
• إطار تنظيمي وقانوني لحمايته

• منظومة داعمة راسخة
• تمويل كاٍف لتنمية المشاريع 

االجتماعية

سيكون من شأن تلبية هذه 
المتطلبات تحقيق تأثير مستدام 

وملموس على المستوى 
االجتماعي.

وفي حين نحتفي برواد التأثير 
االجتماعي، علينا أيضًا تسليط 

الضوء ولو قلياًل على األبطال 
االجتماعيين المغمورين ممن 

يركزون على القضايا االجتماعية. 
وأرى في الرواد االجتماعيين ميزة 
خاصة تتمثل في كونهم يقفون 

في طليعة نموذج جديد لألعمال 

ال يقف عند تحقيق الربحية، وإنما 
يجعلهم أيضًا سعداء كأفراد، إلى 
جانب دورهم في تحقيق التغيير 

االجتماعي اإليجابي. 
 وإن كنتم أنتم أيضًا تتطلعون 

إلى المساهمة إيجابًا في إحداث 
التغيير، فكروا باالنضمام إلى 

حركة الريادة االجتماعية المتنامية، 
فاألمر ليس مقتصرًا على األثرياء 

والممّيزين وجيل األلفية، وإنما هو 
متاح لنا جميعًا، في انتظار إيقاظ 
"البطل االجتماعي" الكامن في 

داخلنا.
 آن األوان لنحتفي بأصحاب 

المبادرات، بالرواد االجتماعيين 
الذين يخوضون رحالت رائعة سعيًا 

وراء التغيير اإليجابي. 
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تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح شئون ريادية 

آن األوان لالحتفاء برّواد 
التغيير االجتماعي

هيئة المساهمات المجتمعية "معًا"

بقلم هنريك بيرينتسين

ال تشكل ريادة األعمال االجتماعية ظاهرًة 
جديدة بحد ذاتها، غير أن الوعي بدورها في 
إحداث التغيرات االجتماعية اإليجابية ما زال 

محدودًا  في المنطقة؛ إذ لطالما كان الرواد 
االجتماعيون مغمورين نظرًا لالعتقاد السائد 
بأن صانعي التغيير نحو األفضل هم "فاعلو 

الخير األثرياء" أو الحكومة.
وفي الواقع، تتمحور مهمة ورؤية الرواد 

االجتماعيين في جوهرها حول إحداث التغيرات 
اإليجابية وتحسين واقع المجتمعات، ويدفعهم 
في ذلك األمل والنشاط الكبير لتحقيق التأثير 
المنشود رغم الصعاب الجّمة التي تعترضهم 

في هذه الرحلة.
واليوم بتنا أمام تغيرات متسارعة مع تنامي 

وعي الحكومات اإلقليمية بأهمية دور الرّواد 
االجتماعيين في دعم النمو االقتصادي، لهذا 
السبب تدأب الجهات الحكومية على تسريع 
انتشار ثقافة التأثير االجتماعي، إلى جانب ما 

تقدمه من دعم للرواد االجتماعيين.
وعلى سبيل المثال، أقدمت هيئة المساهمات 
المجتمعية، "معًا"، وهي هيئة حكومية تابعة  
لدائرة تنمية المجتمع التابعة لحكومة أبوظبي، 

على تأسيس أول حاضنة اجتماعية متكاملة 
للرواد االجتماعيين في المنطقة.

وقالت سعادة سالمة العميمي مدير عام 
هيئة المساهمات المجتمعية "معًا"، معلقة 

على هذه الخطوة: "آن األوان لنحتفي بأصحاب 
المبادرة وصانعي التغيير ورواد االعمال 

االجتماعيين الطامحين إلى إحداث فرق إيجابي 
ملموس. ونحن في هيئة "معًا" نبذل قصارى 

جهدنا لتعزيز الوعي بالمساهمة المجتمعية 
وتأسيس منظومة اقتصادية تمكننا من دعم 

رواد االعمال االجتماعيين ".
ويشهد عالم األعمال اليوم تغيرًا ملحوظًا مع 
ابتعاد الشركات المدرجة في قائمة ’فورتشن 

500‘ عن المفهوم التقليدي الذي يتمحور 

حول تحقيق الربحية أواًل وآخرًا، لتعتمد بداًل 
منه رؤية "واعية" مدفوعة بشكل رئيسي 

بطلب العمالء، إلى جانب بحث القوى 
العاملة عن وظائف تنطوي على معنى وغاية 
اجتماعية نبيلة بالتوازي مع مردودها المالي. 
وتشير كافة المعطيات الحالية إلى أن ريادة 
االعمال االجتماعية ستحظى بمكانة مركزية 

في المستقبل؛ حيث يتزايد حرص جيل األلفية 
على شراء منتجات مسؤولة أخالقيًا وبيئيًا 

واجتماعيًا، وهو ما يتجلى بوضوح في ميول 
وخيارات الجيل الصاعد. 

ويلعب رواد االعمال االجتماعيون دورًا هامًا 
في صميم هذين المفهومين، أي المسؤولية 

االجتماعية والغاية النبيلة، وهما مفهومان 
يبشران بحقبة جديدة سيكون من شأنها إحداث 

تغير مذهل.
قبل كل شيء علينا تعريف الريادة االجتماعية، 

ومكامن اختالفها عن ريادة األعمال والريادة 
الشبابية. وأنا أعّرف الريادة االجتماعية على 

أنها "المنهجيات التي تتبعها الشركات الناشئة 
أو الراسخة لتطوير حلول تستهدف المشاكل 

االجتماعية والثقافية والبيئية. وهي منهجيات 
تقوم على نماذج أعمال مستدامة بهدف 

تحقيق الغايات المنشودة".
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مؤتمر "مايكروسوفت اجنايت ذا تور" 
يساهم في تمكين خبراء تكنولوجيا 

المعلومات  اإلقليميين

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

تعمل إريكسون على استشراف 
المستقبل عبر التعاون مع مجموعة 

واسعة من أصحاب المصلحة لتوسيع 
نطاق تأثير برامجها ومبادراتها المشتركة 

في العديد من المجاالت الحيوية.

أجهزتهم المحمولة المتصلة باإلنترنت. 
يتيح ذلك للمستخدمين شراء المنتجات أو 

الخدمات بسالسة دون االضطرار إلى تسليم 
النقود فعلًيا أو استخدام بطاقة ائتمان. 

باتت حرية تحويل األموال وإنفاقها وتلقيها 
باستخدام الهاتف المحمول جزءًا أساسيًا 

من الحياة اليومية لمليارات األشخاص حول 
العالم.

يستخدم أكثر من نصف المستهلكين في 
أفريقيا اليوم، الخدمات المالية عبر الهاتف 
المتنقل باستخدام وسيط، بينما يستخدم 
حوالي ٪20 الخدمات المالية عبر الهاتف 
المتنقل بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن 

األشخاص غير المقيدين هم األشخاص األقل 
مشاركة في النظام المالي الرسمي، نظرًا 

للعديد من العوامل مثل بعد المسافات 
وعدم القدرة على توثيق هوياتهم، وفقًا 
لبيانات مختبر المستهلكين في إريكسون.
زيادة اإلدماج المالي من خالل استخدام 
التكنولوجيا الرقمية هو عنصر أساسي 

في تعزيز التنمية االقتصادية في أفريقيا. 
والقصة ال تنتهي هنا. أصبحت خدمات 

األموال عبر الهاتف المحمول أداة أساسية 
لتغيير الحياة في جميع أنحاء إفريقيا، حيث 
توفر إمكانية الوصول إلى خدمات مالية 

آمنة ومأمونة، وأيًضا فرص الطاقة والصحة 

والتعليم وفرص العمل.
تلتزم إريكسون باستخدام التكنولوجيا 

للمساهمة في ايجاد حلول مبتكرة جديدة 
من أجل غد أفضل، ويكمن هدفنا في تطوير 

حلول تدعم عملية تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة في سياق ممارسات العمل 

المستدامة. 

أعلنت شركة مايكروسوفت 
عن فتح باب التسجيل في 

مؤتمرها الرائد على مستوى 
العالم »مايكروسوفت اجنايت 

ذا تور« لعام 2020، والذي من 
المقرر أن يعقد بإمارة دبي خالل 
يومي 10 و 11 فبراير في مركز 

دبي التجاري العالمي.
وتتمثل مهمة مايكروسوفت 

في تمكين كل فرد ومؤسسة 
حول العالم من تحقيق المزيد 

من االنجازات، مشيرًا إلى ايمان 
مايكروسوفت الراسخ بأهمية 

معالجة فجوة المهارات من 
خالل تطبيق استراتيجية التعلم 

المستدام، هذا وسيتمكن 
المختصين في تكنولوجيا 

المعلومات من رفع مستوى 
مهاراتهم خالل هذا الحدث 

عن طريق االطالع على أحدث 
التطورات في مجالهم.

وفي سياق تفصيلي أكثر 
سيتاح للحضور اختيار مسارات 

التعلم الخاصة بهم في 
مختلف االبتكارات التقنية، 
والتي من شأنها أن تساعد 
في إحداث تأثير إيجابي على 
صعيد العقول المستقبلية 

في مجال التكنولوجيا، 
عالوة على ذلك سيتمكن 

الحاضرون من اكتساب فرصة 

الحصول على أحدث الرؤى 
والتوجهات المستقبلية فيما 
يتعلق بتقنيات مثل الحوسبة 
السحابية؛ والبيانات؛ وتقنيات 

إنترنت األشياء وتقنيات الذكاء 
االصطناعي، فضاًل عن امكانية 

جدولة اجتماعات ولقاءات 
مباشرة مع كال من مهندسي 

مايكروسوفت والمطورين 
اإلقليميين ورجال األعمال.

وينتظر آن يعود المطورون 
بعد يومين من هذا الحدث 

إلى أماكن عملهم بصورة 
أكثر فعالية من أي وقت 

مضى، حيث سيتمكنون من 
إدخال عنصر االبتكار إلى 

مؤسساتهم عبر ما اكتسبوه 
من خبرات رفعت من مستوى 
مهاراتهم وقدراتهم، ليصبحوا 
قادرين اآلن على زيادة تفاعل 

العمالء ، وتمكين زمالئهم من 
الموظفين، وتحسين العمليات 

وإعادة ابتكار المنتجات 
والخدمات.
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استشراف المستقبل البيئي
دور التكنولوجيا في تعزيز التنمية المستدامة

فدا كبي, نائب الرئيس ورئيس قسم 
التسويق واالتصاالت واالستدامة 

ومسؤولية الشركات في إريكسون 
الشرق األوسط وأفريقيا 
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توقعت إدارة األمم المتحدة للشؤون 
االقتصادية واالجتماعية في التقرير الذي 

أطلقته مؤخرًا، أن يرتفع عدد المدن الضخمة 
التي يزيد عدد سكانها عن 10 ماليين نسمة 
إلى 43 مدينة بحلول عام 2030، كما توقع 

التقرير أن يعيش أكثر من نصف سكان العالم 
في المدن بحلول عام 2050.

وبينما نواصل التقدم نحو عالم أكثر تمدنًا، 
ما يؤدي إلى تزايد تأثيرات التغيير المناخي 
بشكل تدريجي، تزداد الحاجة لتسريع عملية 

تبني الرقمنة بما يتماشى مع أهداف التنمية 
المستدامة.

تتمتع الرقمنة بقدرة فائقة على تمكين 
القطاعات الصناعية األخرى من المشاركة 

في عملية التنمية المستدامة عبر التخفيف 
من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. ووفقًا 
لتقرير »خارطة النمو األسي 2019«، تلعب 
الصناعة الرقمية دورًا محوريًا في الحد من 
انبعاثات الكربون العالمية باستخدام حلول 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحالية 

في مجاالت الطاقة والتصنيع والزراعة 
واستخدام األراضي والمباني والخدمات 

والنقل وإدارة المرور.
وفقًا لبحث أجرته إريكسون، يمكن لحلول 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تساهم 

في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 
٪15 تقريبًا بحلول عام 2030 ، بما يصل 

إلى حوالي 10 غيغا طن من ثاني أكسيد 
الكربون، أي ما يفوق البصمة الكربونية 

الحالية لالتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
مجتمعين. ومن األمثلة حول المجاالت 

التي يمكن دعمها للمساهمة في التنمية 
المستدامة بواسطة حلول تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت: النقل ، الطاقة ، 
الصناعات والزراعة.

وتعمل إريكسون على استشراف المستقبل 
عبر التعاون مع مجموعة واسعة من 

أصحاب المصلحة لتوسيع نطاق تأثير برامجها 
ومبادراتها المشتركة في العديد من 

المجاالت الحيوية كالتغير المناخي، والزراعة، 
واإلدماج المالي، واالستجابة اإلنسانية. 

تمتلك االبتكارات التكنولوجية القدرة على 
تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة:

دور التكنولوجيا في معالجة اآلثار الناتجة 
عن تغير المناخ

وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى اإلنساني 
العالمي، يتسبب التغير المناخي بوفاة نحو 

300000 شخص كل عام، إضافة إلى خسائر 

اقتصادية تزيد قيمتها عن 100 مليار دوالر، 
ويعود ذلك بالدرجة األولى إلى المشاكل 

المتعلقة بالصحة واإلنتاجية الزراعية. ووفقًا 
لتقرير ُنشر مؤخرًا، فإن إفريقيا هي المنطقة 

األكثر تعرضًا لمخاطر الجفاف والفيضانات.
ومع التسارع المالحظ في تبدل األحوال 

الجوية، وارتفاع مستوى سطح البحر، 
وتأثيرات تغير المناخ األخرى - باتت 

معلومات قياس المناخ الدقيقة ضرورة 
استثنائية. من هنا يتعاون المبتكرون في 

إريكسون والمعهد السويدي لألرصاد الجوية 
والهيدرولوجيا )SMHI( باستخدام بيانات 

الموجات الملمترية لحل هذه المشكلة في 
مبادرة فريدة يتم اختبارها حاليًا في رواندا.

تعد مبادرة نظام اريكسون للبيانات 
المناخية حاًل مبتكرًا جديدًا يساعد في قياس 
معدل هطول األمطار في الوقت الفعلي 

باستخدام االضطرابات في وصالت الموجات 
الملمترية المستخدمة لنقل البيانات في 

شبكات االتصال الخلوية. وتعمل إريكسون 
بالتعاون مع المعهد السويدي لألرصاد 

الجوية والهيدرولوجيا على االستفادة 
من بيانات الشبكة الخلوية لقياس معدل 

هطول األمطار في الوقت الفعلي، وذلك 
باستخدام اضطرابات اإلشارة في وصالت 
الموجات الملمترية. ويمكن استخدام هذه 

االضطرابات عبر اعتماد خوارزمية خاصة 
لقياس مقدار هطول األمطار بالضبط 

بين نقطتين على شبكة موجات ملمترية. 
وتشمل حاالت االستخدام المحتملة جهود 

التخفيف من حدة التغييرات المناخية، 
والوقاية من الفيضانات في شبكات الصرف 

الصحي، والزراعة، وحلول النقل، والسياحة، 
والتأمين، ووكاالت المناخ، والمرافق المائية.

تبني العمليات المصرفية على أوسع نطاق
باتت الخدمات المالية باستخدام الهواتف 
المتنقلة عوامل رائدة في إحداث التحول 

الرقمي حول العالم، حيث تعد شبكة األموال 
المفتوحة رابطًا أساسيًا بين القطاع المالي 

واالتصاالت لتعزيز مزايا اإلدماج التجاري 
واالجتماعي.

يمكن باستخدام الخدمات المالية والمصرفية 
عبر الهواتف المحمولة، إجراء عمليات الدفع 

في أي مكان وفي أي وقت باستخدام 
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"لتحقيق منظومة اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة، 
يجب على الحكومات اإلقليمية أن تظل سّباقة 

في تنفيذ اإلصالحات المالية الضرورية التي 
تهدف إلى تحقيق التنويع االقتصادي، ومواصلة 

دعم اقتصاداتها بمبادرات محّفزة للنمو."

>>>

مايكل آرمسترونغ، 
المحاسب القانوني 

المعتمد والمدير اإلقليمي 
لمعهد المحاسبين 

القانونيين ICAEW في 
الشرق األوسط وإفريقيا 

وجنوب آسيا

ومع ذلك، تقول المؤسسة 
المتخصصة في المحاسبة 

والتمويل إن نمو أجمالي الناتج 
المحلي قد انخفض بصورة 

متواضعة هذا 2019 بنسبة 
%0.5، متراجعًا عن النمو المقدر 

بنحو %0.7 في 2018. وفي 
دول مجلس التعاون الخليجي، 

ال يزال النفط هو المحرك 
الرئيسي للنمو، وبالتالي، فإن 

االتجاه المنخفض لألسعار 
والحدود المفروضة باستمرار 

على مستويات اإلنتاج سيشكالن 
تحديًا لدول مجلس التعاون 

الخليجي التي تعتمد اعتمادًا 
كبيرًا على عائدات الصناعات 

الهيدروكربونية لتحقيق التوازن 
في ميزانياتها العامة.

ويوضح تقرير رؤى اقتصادية: 
الشرق األوسط للربع األخير 

2019، الذي شارك في إعداده 
معهد المحاسبين القانونيين 

ICAEW و »أكسفورد 
إيكونوميكس«، أن المراجعة 
العكسية لنمو إجمالي الناتج 
المحلي في الشرق األوسط 
تعود إلى انكماش االقتصاد 

اإليراني بنحو %9.3 في 2019، 
بسبب العقوبات األميركية 

الصارمة والتي أّثرت بشدة على 
النمو اإلجمالي الكلي. باإلضافة 

إلى ذلك، يشهد االقتصاد 
السعودي نموًا ضئياًل يبلغ حوالي 

%0.1، متأثرًا بتجديد مستويات 
خفض إنتاج النفط حسب اتفاق 

»أوبك بلس«. 
ووفقًا للتقرير، فإن الضعف 
المستمر لالقتصاد العالمي 

سوف ُيسـيطر على أسعار النفط، 
مما يحافظ على الرياح المعاكسة 

لالقتصادات المعتمدة على 
السلع األساسية لدول مجلس 
التعاون الخليجي. وفي أعقاب 

الهجوم على منشآت النفط 
السعودية في سبتمبر، والتي 
أوقفت ما يقرب من %5 من 

اإلمدادات العالمية للنفط، 
قفزت األسعار بنسبة 15% 

في يوم واحد، وهو أكبر ارتفاع 
في 30 عامًا. وعند استعادة 
اإلنتاج، تراجعت أسعار النفط 
مرة أخرى بسرعة إلى حوالي 

60 دوالر أميركي للبرميل، مما 
يدعم توقعات معهد المحاسبين 

القانونيين ICAEW و »أكسفورد 
إيكونوميكس« ألسعار النفط 
لعامي 2019 و 2020 والتي 

تبلغ 63.8 و 64.6 دوالر أميركي 
للبرميل على التوالي.

وفي 2020، من المحتمل 
أن يتحّسن النمو غير النفطي 

إلى حوالي %2.8 على أساس 
سنوي، مرتفعًا من نسبة تقديرية 

قدرها %2.1 هذا العام، بدعم 
من اإلنفاق الحكومي المرتفع. 

وفي المملكة العربية السعودية، 
يبدو أن اإلنفاق في 2019 

سيكون منخفضًا إلى حد ما وفقًا 
لميزانية 2020، لكن التحفيزات 

المتزايدة لألسر والصناعات 
من شأنها أن توفر دفعة قوية 
للقطاعات غير النفطية، وأيضًا 
لالستهالك الخاص الذي ارتفع 

بالفعل بنسبة %4.4 على أساس 
سنوي باألرقام الحقيقية في 

النصف األول من العام.
ومع ذلك، وفي ظل تراجع 

العائدات بسبب انخفاض 
صادرات النفط، هناك مجال أقل 

للحفاظ على التحفيزات. ويعتبر 
هذا األمر صحيحًا بشكل خاص، 
بالنظر إلى الميزانيات السيادية 

األضعف عمومًا مقارنة مع 
السنوات القليلة الماضية. وتـقـل 
أسعار النفط بكثير عن مستويات 

التعادل المالي لمعظم الدول 

المنتجة هذا العام، وهي األسعار 
المطلوبة للوفاء بأهداف 

اإلنفاق - مع إدارة الحسابات 
المتوازنة. وفي المنطقة، يمكن 

للكويت وقطر فقط تغطية 
احتياجات اإلنفاق. وبالنسبة إلى 
المملكة العربية السعودية على 
سبيل المثال، يتوقع تقرير الرؤى 

االقتصادية أن يرتفع العجز المالي 
إلى %6.8 من إجمالي الناتج 

المحلي هذا العام من %5.9 في 
.2018

هذا وكان 2019 عامًا مليئًا 
بالتحديات بالنسبة إلى اقتصادات 

الشرق األوسط، وذلك بسبب 
التوترات الجيوسياسية، وجهود 
خفض إنتاج النفط التي تقودها 

أوبك، والضعف المستمر في 
القطاع غير النفطي. ومع 

ذلك، وعلى الرغم من انخفاض 

أسعار النفط هذا العام، نرى 
عالمات االنتعاش في االقتصاد 

غير النفطي مدعومًا باإلنفاق 
الحكومي، وهناك متسعًا كبيرًا 

للتحّسن. ولتحقيق منظومة 
اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة، 
يجب على الحكومات اإلقليمية 

أن تظل سّباقة في تنفيذ 
اإلصالحات المالية الضرورية 

التي تهدف إلى تحقيق التنويع 
االقتصادي، ومواصلة دعم 
اقتصاداتها بمبادرات محّفزة 

للنمو. 
وعلى النقيض من ذلك، أصبحت 

السياسة النقدية محّفزة أكثر. 
فقد اتبعت بنوك دول مجلس 
التعاون الخليجي التحركات التي 

اتخذها االحتياطي الفيدرالي 
األميركي، والتي ينبغي أن 

تدعم نشاط القطاع الخاص. 
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القتصادات الشرق األوسط

 نقطة تحّول
2020

من المتوقع القتصاد الشرق األوسط أن يتعافى بنسبة تقديرية 
قدرها %2.1 في 2020، وسيكون التحّسن العام في المنطقة مدفوعًا 

بشكل أساسي بارتفاع أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما إيران 
والسعودية، مع فترة عصيبة في 2019 وفقًا ألحدث تقارير معهد 

المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW للرؤى االقتصادية. 
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BUSINESS BANKING

Connect with usEmiratesNBD.com/business
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ال يزال النفط هو المحرك 
الرئيسي للنمو، وبالتالي، فإن 

االتجاه المنخفض لألسعار 
والحدود المفروضة باستمرار على 
مستويات اإلنتاج سيشكالن تحديًا 

لدول مجلس التعاون الخليجي 
التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على 

عائدات الصناعات الهيدروكربونية.

وانضم بنك الكويت المركزي 
إلى إجراءات التخفيف في 

أكتوبر، بعد أن تخطى مرحلتي 
التخفيض السابقتين، حيث أن 

سلة العمالت التي يتم احتساب 
قيمة الدينار الكويتي وفقها 

تسمح ببعض المرونة لتميل عن 
المسار الذي حدده االحتياطي 

الفيدرالي.

االقتصاد اإلماراتي ينمو 
بشكل أكبر في 2020

ال تزال التوقعات المستقبلية 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

تبدو متفائلة إلى حد ما، على 
الرغم من الزخم الضعيف الحالي 

في القطاع غير النفطي. 
وقد تم تعديل توقعات معهد 
 ICAEW المحاسبين القانونيين

للنمو للعام 2019 بشكل 
طفيف إلى %1.9 من 2.2%. 

ومع ذلك، من المتوقع أن 
يتعافى النمو في 2020 مع نمو 

االقتصاد بنسبة 2.2%. 

وعلى عكس البلدان األخرى في 
المنطقة، أنتجت دولة اإلمارات 

العربية المتحدة المزيد من 
النفط هذا العام مقارنة بالعام 

الماضي، حيث تضخ إنتاجها 
بوتيرة ثابتة تبلغ نحو 3.1 مليون 

برميل في اليوم، بزيادة من ثالثة 
ماليين برميل في 2018. ولكن، 

يعني ذلك عمومًا مساهمة 
إيجابية في النمو من القطاع 

النفطي، الذي نما بنحو 2.5% 
على أساس سنوي هذا العام، 

على عكس المعوقات في 
قطاعات أخرى.

وُيبقي معهد المحاسبين 
القانونيين ICAEW على 

توقعاته بأن نمو إجمالي الناتج 
المحلي غير النفطي سوف 

يتسارع في 2020 إلى 2.8%. 
ومع اقتراب تنظيم أول معرض 

اكسبو عالمي في الشرق 
األوسط »اكسبو 2020« 

في أقل من عام، والذي من 
المتوقع أن يجذب حوالي 25 

مليون زائر )14 مليون من 
الخارج(، هناك توقعات عالية بأن 

هذا سيعطي دفعة القتصاد 
اإلمارات، وبمساهمة تصل 

إلى .%1.5 في إجمالي الناتج 
المحلي الكلي في 2020.

وتدخلت السلطات المعنية 
لدعم النشاط غير النفطي في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
فقد بادرت أبوظبي ودبي 
بتنفيذ حزم مالية، في حين 

أن خفض سعر الفائدة مؤخرًا 
من قبل االحتياطي الفيدرالي 

األميركي، يليه مصرف اإلمارات 
العربية المتحدة المركزي في 

ظل ربط عملته بالدوالر، يجب 
أن يدعم نمو ائتمان القطاع 

الخاص. لكن هذه التدابير لم تؤثر 
بعد على النشاط غير النفطي 

في اإلمارات.
وبدأ التوسع في النشاط غير 
النفطي في خلق فرص عمل 

أقوى، وإن كان بمعدل متواضع. 
وارتفع التوظيف الكلي في 
القطاع الخاص بنسبة 1% 

على أساس سنوي في الربع 
الثاني من 2019، مرتفعًا من 

%0.1 على أساس سنوي 
في الربع األول. وبينما زاد 

التوظيف الكلي في »القطاعات 
األخرى«، والتي تشمل السياحة 

والعقارات، انخفض في 
القطاعات المتبقية، بما في 
ذلك اإلنشاءات والخدمات 

والتصنيع. ولكن على الرغم من 
بعض التحسن في المعامالت 

العقارية والتوظيف، تواصل 
أسعار مبيعات المنازل السكنية 
انخفاضها في كل من أبوظبي 

ودبي. ويقول معهد المحاسبين 
القانونيين ICAEW إنه من غير 

المرجح أن تشهد ظروف السوق 
الكثير من االنتعاش في الفترة 

المتبقية من 2019 والنصف 
األول من 2020، مما يعكس 
النمو القوي المتوقع للعرض، 

والطلب الضئيل حتى اآلن. 
وفي حين أنه من الصعب تقدير 

الزخم الذي سيحدثه »اكسبو 
2020«، يظل مناخ االستثمار 

إيجابيًا مع مشاريع تحديث 
البنية التحتية. وفي 2019، 

اجتذبت اإلمارات 12.7 مليار 
دوالر أميركي من االستثمارات 
األجنبية المباشرة في النصف 
األول من العام، بزيادة قدرها 

%135 على أساس سنوي، 
بينما ارتفع عدد السياح الوافدين 

بنسبة %3 في الفترة نفسها 
ليصل إلى 8.4 مليون. 
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يجب ان يتحول تجار بيع الوقود بالتجزئة من التركيز على المركبات الى التركيز على العمالء

االنتقال من نهج يرّكز على المركبات إلى نهج يتمحور حول متطلبات العمالء

يجب ان يتحول تركيز تجار بيع الوقود بالتجزئة في 
المستقبل على العمالء القتناص الفرص المتاحة 

و لعب دور اكبر في حماية البيئة

حرية تنقل 
السلع

حرية تنقل العمالء

تركيز تجار بيع الوقود بالتجزئة التقليديين 
في يومنا هذا على المركبات

الخدمات 
القابلة للتمديد 

و اللوجستيات

تطور متاجر 
السلع

تطوير حرية 
التنقل

دور التوسع 
العقاري

التزويد متاجر السلع
بالوقود 
و الخدمات

التزود بالوقود 
و الخدمات

التركيز على المركبات التركيز على العمالء

BCG ME ,جيوسيبي بوناكورسي

ارتفاع معدالت التحول الرقمي 
في المنطقة، هناك عبء 

كبير على محطات بيعالوقود 
بالتجزئة لمواكبة متطلبات 

العمالء وتوجهاتهم للحصول 
على خيارات التنقل الجديدة. 

وستحتاج محطات الخدمة أيضًا 
إلى تبني المبادرات الحكومية في 

مجال الحلول المتقدمة للتنقل 
واالستدامة والحلول الرقمية 

"الذكية" ودعمها.

إحداث تحوالت إيجابية في 
الشبكات ومحافظ األصول

قد ال تتمكن بعض مواقع 
محطات بيع الوقود بالتجزئة في 

المناطق الحضرية من تحقيق 
األرباح ذاتها في المستقبل، 

وذلك بسبب المنافسة الشديدة 
التي من الممكن أن تفرضها 
البنية التحتية إلعادة الشحن 

في المنازل أو المكاتب. وفي 
المقابل، فإن مواقع المحطات 

الكبيرة التي تتميز بإمكانية 
الوصول إليها بشكل أفضل 

ولكن في ضواحي المدن األقل 
جاذبية قد تزيد من جاذبيتها 

بفضل قدرتها على التوسع في 
مراكز ديناميكية كبيرة الستيعاب 
االبتكارات مثل مواقف السيارات 
ذاتية القيادة ومساحات محطات 

التجزئة المحّسنة. ومن خالل 
التوسع بما يتجاوز إنتاج الوقود 

والجاذبية الديموغرافية، ستحتاج 
محطات بيع الوقود بالتجزئة إلى 
إعادة صياغة مفاهيم شبكات 

محطات الخدمة.
 وسيتطلب ذلك إعادة تحديد 

كيف يمكن أن يساهم دمج 
الشبكات وتحسينها في خلق 

أقصى قيمة من قواعد األصول 
ذات القيمة المحسنة، وذلك 
من خالل االستفادة من رأس 
المال االستثماري، وعمليات 

الدمج واالستحواذ، والمشاريع 
المشتركة، والشراكات 

والتحالفات. وستتمكن محطات 
بيع الوقود بالتجزئة في الدول 

الخليجة من إحداث تحوالت 
إيجابية على صعيد المنتجات 

والخدمات الرقمية، وذلك من 
خالل إنشاء محافظ أصول أوسع 

تضم أصول مادية جديدة مثل 
مستودعات توفير الخدمات 
بسرعة وكفاءة، والطائرات 

بدون طيار، واألصول الرقمية 
مثل منصات التنقل والتطبيقات 

، ومنصات التخصيص، وحلول 
التحليالت.

تطوير خبرات وقدرات جديدة
تحتاج محطات بيع الوقود 

بالتجزئة إلى تحسين قدراتها 
التي تتمحور حول متطلبات 

العمالء، وضمان القدرة على 
التعامل مع مستويات عالية 

من التعقيد، وتبني نماذج عمل 
مرنة لتعزيز االبتكار، وذلك إذا 

ما أرادت الصمود والتكيف مع 

الموجة القادمة من التحوالت، 
حيث بدأ العمالء في تعليق 
أهمية قصوى على الحصول 
على خدمات الوقود حسب 

احتياجاتهم الشخصية. وهذا يمّثل 
مجااًل محتماًل للنمو لمحطات 

الخدمة في دول مجلس التعاون 
الخليجي يدفعها إلى تبني التجارب 
الرقمية واعتبارها "الوضع المعتاد 

الجديد".
وُيعتبر تطوير القدرات الجديدة 

والخبرات الرقمية المتعلقة 
بمجاالت جديدة مثل الخدمات 

اللوجستية السريعة واألبنية، من 
االعتبارات الرئيسية لتجّنب ركود 

القطاع وسط العصر الرقمي 
المتمحور حول احتياجات العميل. 
وعلى عكس األسواق الناضجة 

األخرى، تتميز محطات بيع الوقود 
بالتجزئة في دول مجلس التعاون 
الخليجي بنمو مستقر في الطلب 

على الوقود على الطرق، مع 
معدل نمو سنوي مرّكب متوّقع 

يتراوح بين 2 - ٪4 على مدى 
السنوات الخمس المقبلة. ومع 

ذلك، وفي ضوء السيناريو 
المتوّقع، تحتاج مستويات الخدمة 
المتقّدمة إلى التطّور الستغالل 

الفرص التي تقّدمها أنواع 
الوقود البديلة، مثل المركبات 

الكهربائية، باإلضافة إلى مستوى 
الراحة اإلضافية لخدمات توفير 

الوقود على مدار الساعة طوال 
األسبوع – وهي مجاالت تشهد 
نموًا هائاًل في مدن مثل دبي. 
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4 سيناريوهات محتملة
في األسواق الناشئة تغّير القطاع عالميًا وخليجيًا

تدعو بوسطن كونسلتينج جروب إلى خطوات تحّولية في 
قطاع بيع الوقود بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 

عبر دراسة متعّمقة حول مستقبل القطاع.
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 BCG ME ,ميركو روبيس

يحتاج قطاع بيع الوقود بالتجزئة في مجلس 
التعاون الخليجي إلى االنتقال من عروض 

القيمة التي ترّكز على المركبات إلى عروض 
القيمة التي تتمحور حول متطلبات العميل، 

وذلك وفقًا للتقرير الجديد الذي أطلقته 
مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، بعنوان 

"مستقبل محطات الخدمة"، والذي يسّلط 
الضوء على الموجة القادمة من التحّوالت 

التكنولوجية على مستوى القطاع إلى جانب 
الطلب المتنامي على توفير نقاط اتصال 

رقمية متنوعة للعمالء في العصر الرقمي.
يتناول التقرير أربعة سيناريوهات مستقبلية 

محتملة لقطاع بيع الوقود بالتجزئة على 
مستوى العالم، ويسّلط الضوء على أنه مع 

التطورات التي ستشهدها نماذج التنقل 
وأنواع الوقود خالل السنوات الـ 10-15 

القادمة، من المتوّقع أن يشهد الطلب على 

الوقود انخفاضًا، مما يؤثر بشكل كبير على 
نماذج األعمال التقليدية ويعّرض قسمًا كبيرًا 

من شبكة محطات الخدمة للخطر.

دعم االبتكار في القطاع في دول 
مجلس التعاون الخليجي

على الرغم من نضوج سوق الوقود في 
دول مجلس التعاون الخليجي، إال أن محطات 

بيع الوقود بالتجزئة تحتاج إلى تسريع 
قدراتها إلزالة الحدود بين الخدمات الرقمية 

والخدمات الفعلية ال سيما مع تطور 
توقعات العمالء ومطالبتهم محطات بيع 

الوقود بالتجزئة بتوفير مرافق خدمية معززة 
بحلول وابتكارات رقمية )داخل محطات 

الخدمة وخارجها( في المستقبل.
باإلضافة إلى تقديم خدمات الوقود وتوفير 
المحطات المريحة، فإن النموذج الذي يركز 

على العمالء يستند إلى حقيقة جديدة تقوم 
على توجه محطات بيع الوقود بالتجزئة نحو 
الحصول على القيمة من خالل منظومات 
متنوعة لتقديم المنتجات والخدمات، مع 

االستفادة في الوقت نفسه من األصول 
الحالية )الشبكات، بيانات العمالء ، إلخ(.

وبالتالي، ستحتاج مجموعة محطات الخدمة 
إلى تطوير منتجاتها وعروضها المقدمة 

باالعتماد على ثالثة مجاالت رئيسة 
لالستعداد للتحّوالت المستقبلية في 

السوق:

تعزيز العروض الحالية والبحث عن 
مصادر جديدة للقيمة

ستحتاج محطات بيع الوقود بالتجزئة إلى 
التوسع إلى ما هو أبعد من الخدمات 

التقليدية المقّدمة للعمالء وكذلك التنافس 
في مجاالت جديدة للقيمة مرتبطة باألعمال 

األساسية. وسيتطلب ذلك تعزيز تجربة 
العمالء باالعتماد على التقنيات الناشئة 
بهدف توفير تجارب سلسة للعمالء عن 

طريق التحّول الرقمي لخطوات رحلة العميل 
في محطات الخدمة. وستحتاج محطات بيع 

الوقود بالتجزئة أيضًا إلى االستثمار في البنية 
التحتية للسيارات الكهربائية )EV(، ووسائل 

النقل المتقدمة، حيث سيتعين عليهم 
التكيف مع التحوالت التي يشهدها القطاع، 

مثل انتشار السيارات الكهربائية في دول 
مجلس التعاون الخليجي الرائدة مثل اإلمارات 

العربية المتحدة.
إضافة إلى ذلك، ستصبح االستفادة من 

مباني محطات الخدمة بشكل أكثر فعالية 
ضرورية أيضًا لتطوير نماذج األعمال التجارية 

لتصبح محطات شاملة تلبي االحتياجات 
العالمية لمختلف شرائح العمالء. وبالنظر إلى 
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أغلقت أسواق األسهم العالمية بشكل متباين بعد 
االرتفاع الحاد في عام 2019. أدت المخاطر السياسية 

المتزايدة في الشرق األوسط، في أعقاب الغارة 
الجوية األمريكية في العراق، إلى تراجع األسهم 
العالمية وارتفاع أسعار النفط والذهب في نهاية 

األسبوع.
سجلت األسواق الصينية مكاسبًا لألسبوع الخامس 
على التوالي على خلفية التحفيز الذي قدمه البنك 

المركزي في البالد، مطمئنة المستثمرين أن الحكومة 
ستضمن سيولة كافية وسط تباطؤ أوسع حسب ما 

جاء في تقرير الشركاء المتحدون لالستثمار. ارتفع سعر 
خام برنت الخام بنسبة ٪0.65 وهو األسبوع الرابع على 

التوالي مدعومًا في المقام األول بالمخاطر المتزايدة 
الناجمة عن الغارة الجوية األمريكية في العراق.

إقليميًا، كان األداء األسبوعي إيجابًيا حيث أغلقت جميع 
المؤشرات الثمانية بشكل إيجابي. كان مؤشر عمان 

األفضل أداًء إقليميًا حيث حقق مكاسب بنسبة 3.59٪ ، 
يليه أبوظبي بنسبة 0.99٪.

قد تستمر الشكوك السياسية المتصاعدة في التأثير 
على مشاعر المستثمرين وتؤدي إلى تقلبات على 
المدى القصير. ومع ذلك فإن تحسين األساسيات 

االقتصادية والسياسة النقدية يمكن أن يظل داعًما 
ألسواق األسهم على المدى المتوسط.

سوف يحّول المستثمرون تركيزهم على األرباح 
للوصول إلى استراتيجياتهم وبالتالي تهيئة أنفسهم 
لهذا العام حسب تقرير الشركاء المتحدون لالستثمار. 

بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
سيتوخى المستثمرون الحذر بسبب المخاطر المتزايدة 
في البيئة السياسية، وقد يؤدي المزيد من التصعيد 

إلى ضغط هبوطي في األسهم اإلقليمية.

المستثمرون يتوخون الحذر
بسبب تزايد المخاطر السياسية
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تطوير حرية 
التنقل

المشاريع المتأهلة للمرحلة 
النهائية في مجاالت الفضاء 
واألغذية والزراعة والطاقة 

والتنقل
شملت قائمة المشاريع المتأهلة إلى 
المرحلة النهائية في مجال االستدامة 

في الفضاء مشروع قمر اصطناعي 
دقيق لمراقبة غاز الميثان، والذي 

وضعته شركة "بلوفيلد تكنولوجيز" 
األمريكية، ومشروع األقمار 

االصطناعية لمراقبة الطقس بتقنية 
مقياس كثافة الطاقة اإلشعاعية 

)الراديومتر( من شركة "أوربيتل 
مايكرو سيستمز" األمريكية.

وشمل المتأهلون في مجال مستقبل 
األغذية والزراعة، حلول أتمتة الزراعة 

من شركة "أوغمنتا أغريكلتشر 
تكنولوجيز" اليونانية، وتطبيًقا للهاتف 

المحمول من شركة "داموغو" 
الكورية الجنوبية لتقليل النفايات 
الغذائية، وحلواًل لتدوير النفايات 
العضوية ابتكرتها شركة "إدامة 
للحلول العضوية" من المملكة 

العربية السعودية، وحلواًل لتقنيات 
الزراعة الدقيقة من شركة "ريفوتري" 

اإليطالية.
أما في مجال مستقبل الطاقة، 
فضّمت المشاريع المتأهلة إلى 

المرحلة النهائية مشروع محّوٍل من 
شركة "بولي سايكل" الهندية لتحويل 
النفايات البالستيكية إلى مواد أولية 

للبتروكيماويات ووقود صناعي، 
ومولًدا كهربائًيا عاماًل بخاليا وقود 
الهيدروجين ابتكرته شركة "باور أب 
فيول سلز" من إستونيا، ومكثفاٍت 
فائقًة للطاقة الشمسية مصنوعة 

من الغرافين وُتعّد األنحف في العالم 
من شركة "سولزن إنرجي" الجنوب 
إفريقية، وواجهاِت للمباني لتوليد 

الطاقة من الشمس من شركة "وول 
فيجن" الهولندية.

التنقل، وفي مستقبل 
شملت قائمة المشاريع المتأهلة 
شبكة للشحن السريع للمركبات 

الكهربائية من شركة "بريلهون 
تكنولوجيز" البرازيلية، وحاًل لتوفير 
الوقود في أساطيل الشحن من 

شركة "فيول سيڤ" األلمانية، وحاًل 
لتقديم التنقل كخدمة من شركة 

"بالي كار إس آر إل" اإليطالية، وحاًل 
للتحليالت التنّبؤية للبطاريات من 

شركة "تويس تكنولوجيز" األلمانية.

المحكمون والشركاء يدعمون 
التغيير عبر االبتكار

وعملت لجنة تحكيم متخصصة على 
التحكيم في المشاريع االبتكارية 
المقدمة من الشركات الناشئة 

المشاركة في "ملتقى تبادل 
االبتكارات بمجال المناخ – كليكس 
2020". وتتألف اللجنة من ممثلين 

عن دائرة الطاقة في أبوظبي 
ودائرة التنمية االقتصادية في 

أبوظبي وشركة "مصدر" وهيئة 
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 

ووكالة اإلمارات للفضاء ووزارة 
التغير المناخي والبيئة اإلماراتية 

وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
ومنظمات راعية لالبتكار مثل 

"كاتاليست" و"هيبرلوب".
كذلك يحظى الملتقى بدعم من 

جانب عدد من الجهات صاحبة 
المصلحة ضمن منظومة االبتكار 
العالمية، مثل مؤسسة "سوالر 

إمبلس"، و"ستارت إيه دي" مسرعة 
األعمال في جامعة نيويورك 
أبوظبي، وومضة، والمنظمة 

العالمية للملكية الفكرية.
تجدر اإلشارة إلى أن القمة العالمية 
لطاقة المستقبل، التي تستضيفها 

مصدر وتشكل جزًءا من أسبوع 
أبوظبي لالستدامة، منصة تسريع 

التنمية المستدامة في العالم، تنعقد 
في الفترة من 13 إلى 16 يناير 2020 
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، 

في حين تقام فعاليات أسبوع 
أبوظبي لالستدامة بين 11 و18 يناير 

 .2020
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42 شركة ناشئة في االستدامة 
تعرض مشاريعها في »كليكس 2020«

600 شركة اختيرت من 1,402 طلب مشاركة من 128 دولة 
للتنافس في االستدامة بمجاالت الفضاء والغذاء والزراعة 

والطاقة والتنقل
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CLIX 2020

اختار القائمون على "ملتقى تبادل 
االبتكارات بمجال المناخ – كليكس 2020"، 
الذي تستضيفه وزارة التغّير المناخي والبيئة 

وُيعّد منصة ابتكار للشركات الناشئة في 
مجال التقنيات الخضراء، 42 شركة ناشئة 
لبلوغ مرحلة عرض المشاريع من بين 600 

شركة كانت قد تأهلت للمشاركة.
ونما عدد طلبات المشاركة المقدمة إلى 
الملتقى بنسبة 67 بالمئة مقارنة بالدورة 

السابقة، في حين ارتفع عدد الدول التي 
جاءت منها هذه الطلبات بنسبة 54 بالمئة. 

واستقبل الحدث 1,402 طلب مشاركة 
وردت من 128 دولة من بينها 73 مشاركة 

من الواليات المتحدة و42 من الهند و25 
من بريطانيا بجانب 18 من دولة اإلمارات، 
ما ُيظهر اتساع نطاق المشاركة العالمية.

وسيكون بوسع المتسابقين المتأهلين 
إلى المرحلة النهائية االستفادة من فرصة 

عرض ابتكاراتهم ومشاريعهم في أكبر 
حدث مستقبلي في قطاع الطاقة 
واالستدامة في الشرق األوسط، 

للحصول على الدعم المالي من حاضنات 
االبتكار ومسّرعاته، والمستثمرين األفراد، 

وجهات إدارة رؤوس األموال، عالوة 
على المؤسسات المالية التقليدية مثل 

البنوك وصناديق الثروة السيادية.
ويرسخ هذا الحدث أهمية توظيف 

قدرات الشباب وإبداعاتهم للوصول 
إلى حلول خالقة وغير تقليدية في مجال 
مواجهة التحديات البيئية. وتهدف منصة 

"كليكس 2020" إلى توفير الفرص 
المتاحة لرواد األعمال الشباب، من 

أجل تأمين التمويل والدعم المطلوبين 
لألفكار والمفاهيم البيئية الفائزة، 

للمساهمة بدور ريادي في حماية كوكب 
األرض ومستقبله. 
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شهد نشاط التداول في البورصة الكويتية نمًوا 
ملحوًظا في العام 2018، وتظهر االتجاهات 

حتى اآلن نمًوا أعلى في العام الحالي. وبلغت 
القيمة اإلجمالية المتداولة في البورصة 4.1 

مليار دينار كويتي في عام 2018. 

بلغت عائدات مؤشر 
السوق األول منذ بداية 

العام وحتى جلسة 18 
ديسمبر 2019 نسبة 30 
في المائة مقارنة بنسبة 

2.2 في المائة للسوق 
الرئيسي.

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

>>>

في وقت قياسي وبأقل من 
مدة الثالث سنوات التي 

استهدفت كل جانب من جوانب 
العملية وتنفيذ اإلصالحات في 

الوقت المناسب. وتضمنت 
هذه اإلصالحات تقسيم السوق 
وأوقات التسوية وحدود الملكية 

األجنبية وزيادة اتساع المنتجات 
المتداولة في البورصة. كما 
أنه يعطي دفعة كبيرة لثقة 

المستثمرين في األسواق المالية 
الكويتية التي سيتم إدراجها اآلن 

في رابطة دول األسواق الناشئة 
الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا.

وستجعل الترقية الكويت جزًءا 
من عالم أكبر بكثير، والتي وفًقا 
لبلومبرج يبلغ حوالي 14 تريليون 
 MSCI دوالر أمريكي لمؤشرات
لألسواق الناشئة مقابل أصول 
مؤشر MSCI ما دون الناشئة 

األصغر حجًما والذي يبلغ حوالي 
324 مليار دوالر أمريكي. وبعد 
الترقية، سيتم استبعاد الكويت 

من مؤشر MSCI ما دون الناشئة 
حيث كان وزنها أكبر من نسبة 

30 في المائة. مع ذلك، ونظًرا 
للحجم النسبي للمؤشرين، سيكون 

التأثير الصافي للتدفقات الداخلة 
الى الكويت إيجابيًا نظًرا لوجود 

عدد أكبر من الصناديق في 
عالم األسواق الناشئة مقارنًة 

باألسواق ما دون الناشئة.
ووفقا لقائمة األوراق المالية 

المحاكية التي أصدرتها MSCI في 
نوفمبر 2019، فإن سبعة أسهم 

ستشكل جزًءا أساسيا من السوق 
الناشئ ويشمل ذلك الوطني 

وبيتك وزين وبنك بوبيان واجيليتي 
وبنك الخليج ومباني. ووفًقا 

لحساباتنا، يمكن لهذه األسهم 
جذب تدفقات سلبية إجمالية تبلغ 

حوالي 3.1 مليار دوالر أمريكي. 

السوق األول في الكويت أحد 
أعلى العائدات على مستوى 

العالم في 2019
توقعات المستثمرين لتلك الترقية 

كانت واضحة من خالل نشاط 
التداول األخير في بورصة الكويت، 

حيث تفوقت الكويت باستمرار 
على نظرائها اإلقليميين منذ 

بداية العام. فقد شهد مؤشر 
السوق األول أعلى العائدات 

على صعيد دول مجلس التعاون 
الخليجي وواحد من أكبر العائدات 

على مستوى العالم هذا العام. 
حيث سجل مؤشر السوق األول 

عائدات بنسبة 30 في المائة 
منذ بداية العام وحتى جلسة 

18 ديسمبر 2019. ويأتي هذا 
األداء القوي على الرغم من 
العوامل الجيوسياسية التي 

شهدتها المنطقة باإلضافة إلى 
تراجع أسعار النفط. كما شهدت 

السيولة في البورصة زيادة كبيرة 
هذا العام حيث كانت القيمة 

المتداولة واحدة من أعلى 
المستويات منذ األزمة المالية في 

عام 2008.

نشاط التداول يشهد ارتفاع كبير 
في 2019

شهد نشاط التداول في البورصة 
الكويتية نمًوا ملحوًظا في العام 

2018، وتظهر االتجاهات حتى 
اآلن نمًوا أعلى في العام الحالي. 

وبلغت القيمة اإلجمالية المتداولة 
في البورصة 4.1 مليار دينار كويتي 
في عام 2018 وبلغ حجم األسهم 

المتداولة 21.7 مليار سهم. 
في حين بلغت القيمة اإلجمالية 

المتداولة حتى جلسة 18 ديسمبر 
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ترتقي إلى األسواق الناشئة
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بورصة الكويت 

في خطوة كانت متوقعة بشكل كبير، 
أعلنت »مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال« 

أنها ستضيف بورصة الكويت الى مؤشرها 
لألسواق الناشئة اعتبارا من مايو 2020 كجزء 

من المراجعة النصف سنوية للمؤشر. هذا 
وسوف تحدث اإلضافة في شريحة واحدة، 

وفقا للبيان. وتأتي هذه الخطوة بعد أن نفذت 
الكويت للمتطلبات المتبقية للترقية التي 
شملت هياكل الحسابات المجمعة وتقابل 

حساب االستثمار الواحد للمستثمرين األجانب. 

ووفقا إلعالن MSCI، سوف يكون وزن 
الكويت عند نسبة 0.69 في المائة في مؤشر 

األسواق الناشئة، وهو وزن أعلى بقليل من 
التوقعات السابقة. هذا ووفقا لحساباتنا 

واستنادا الى وزن أرامكو المضافة في اآلونة 
األخيرة والتقديرات المقدرة في مؤشر 

األسواق الناشئة، يمكن لبورصة الكويت أن 
تجذب تدفقات غير نشطة تصل الى ما يقرب 

من 3.1 مليار دوالر أمريكي وقيمة أكبر من 
التدفقات النشطة. وسيتم اإلعالن عن المزيد 

من التفاصيل حول عملية تنفيذ الترقية مع 
بداية العام المقبل. هذا وستصبح الكويت 
جزءا من عالم األسواق الناشئة بعد الترقية 

المحددة من قبل ثالثة من أكبر مجمعي 
المؤشرات العالمية كمورغان ستانلي واس 

أند بي داو جونز وفوتسي. ومن شأن ذلك أن 
يجذب رؤوس أموال من المستثمرين األجانب 

ويجعل الكويت أقرب الى المعايير الدولية. 
وجاءت الترقية نتيجة اإلصالحات المستمرة 

التي نفذتها هيئة أسواق المال في الكويت 
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نشاط التداول لألسهم الكويتية المتوقع دخولها الى مؤشر ام.اس.سي.اي
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ستجعل الترقية الكويت جزًءا 
من عالم أكبر بكثير، والتي 
وفًقا لبلومبرج يبلغ حوالي 
14 تريليون دوالر أمريكي 

لمؤشرات MSCI لألسواق 
الناشئة مقابل أصول مؤشر 

MSCI ما دون الناشئة األصغر 
حجًما والذي يبلغ حوالي 324 

مليار دوالر أمريكي.

الشركة

بنك الكويت الوطني

بيت التمويل الكويتي

زين

بنك بوبيان 

اجيليتي ) المخازن العمومية(

بنك الخليج

شركة المباني 

اإلجمالي

المصدر: بلومبيرج، بورصة الكويت، ام.اس.سي.اي.، وبحوث كامكو

1,068.5

1,214.9

503.8

132.6

257.9

693.5

110.4

3,981.5

1,127.5

1,750.4

956.4

231.3

332.1

2,377.9

155.5

6,931.0

4.4

5.0

2.1

0.6

1.1

2.9

0.5

2.2

2.2

2.0

0.4

1.0

0.8

0.4

1,544

698

321

129

191

112

104

3,100

467

211

97

39

58

34

31

937

105

42

46

71

54

12

69

قيمة التداول 
في 2019 

)مليون دينار كويتي(

حجم التداول 
في 2019 

)مليون(

متوسط القيمة 
اليومية المتداولة 
2019 )مليون دينار 

كويتي(

متوسط القيمة 
اليومية المتداولة 
في 10 سنوات 

)مليون دينار كويتي(

التدفقات 
اإلضافية 

المتوقع )مليون 
دوالر(

التدفقات اإلضافية 
المتوقع 

)مليون دينار كويتي(

التدفقات/
متوسط 

القيمة اليومية 
المتداولة

2019 ما مقداره 7.6 مليار دينار كويتي،  
بينما بلغ حجم التداول 37.6 مليار سهم. 

هذا وتجاوز نشاط التداول لألسهم التسعة 
المتوقع إدراجها في مؤشر MSCI لألسواق 

الناشئة المستويات التي شوهدت خالل 
السنوات العشر الماضية.

سيتسع تركيز المستثمر ليشمل األسهم 
ذات األداء الجيد في السوق الرئيسي 
نتجت عن اإلثارة المحيطة بالترقية زيادة 

التركيز على أسهم  السوق األول في 
البورصة الكويتية. ويبدو ذلك واضحا من 
الفرق في العوائد ما بين مؤشر السوق 

األول ومؤشر السوق الرئيسي. هذا وبلغت 
عائدات مؤشر السوق األول منذ بداية العام 
وحتى جلسة 18 ديسمبر 2019 نسبة 30 في 
المائة مقارنة بنسبة 2.2 في المائة للسوق 

الرئيسي. وقد لوحظ االختالف أيًضا في نشاط 
التداول لمكونات مؤشر السوق األول مقارنًة 

بأسهم السوق الرئيسية. فقد استحوذت 
أسهم السوق األول على ما نسبته 81 في 

المائة أو 6.2 مليار دينار كويتي من التداوالت 
منذ بداية العام، وهي نسبة متزايدة على 
مدار السنوات الثالث الماضية. نعتقد أنه 

بعد الترقية، سيتسع تركيز المستثمر ليشمل 

األسهم األساسية في السوق الرئيسية. كما 
ستساعد الترقية أيًضا على جذب االهتمام 

لسوق األسهم بشكل عام من المستثمرين 
الدوليين، حيث ظلت اتجاهات ربحية الشركات 

المدرجة وتوزيعاتها ثابتة خالل السنوات 
القليلة الماضية. باإلضافة إلى ذلك، ومن 

خالل المبادرات الحكومية واإلعالنات 
اإلصالحية على عدد من الجبهات، سيكون 

التأثير الكلي إيجابيًا للمستثمرين المحليين 
واإلقليميين. 
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من المنتظر أن يوّلد السياح 
الصينيون في المنطقة عائدات 

مالية في قطاع السياحة والسفر 
تقدر بنحو 3.48 مليار دوالر أمريكي 

بحلول عام 2023، بزيادة قدرها 
%71عن عائدات عام 2018.

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

يعتبر معرض سوق السفر العربي 
حدثًا عالميًا رائدًا متخصصًا في 

قطاع السياحة والسفر في منطقة 
الشرق األوسط، يشارك فيه أبرز 
المتخصصين والخبراء اإلقليميين 

والدوليين في هذا القطاع مع مشاركة 
أكثر من 2,500 جهة عارضة إقليمية 

ودولية من مختلف الوجهات ومناطق 
الجذب السياحية والعالمات التجارية، 

باإلضافة إلى أبرز شركات التكنولوجيا 
المتطورة. يجذب هذا المعرض نحو 

40,000 زائر من الخبراء والمتخصصين 
في هذا المجال، يمثلون 150 دولة 

من كافة أنحاء العالم، كما يوفر 
منصة مثالية لمناقشة كافة األفكار 

والمتغيرات في قطاع السياحة 
والسفر، ويهيئ الفرص للتعرف على 
آخر االبتكارات، ويفتح الباب أمام عقد 
الصفقات وممارسة األعمال التجارية 

على مدار أربعة أيام. 
وفي جديد معرض سوق السفر 

العربي 2020، يبرز معرض ومؤتمر 
ترافيل فورورد الذي يقام للمرة 

األولى بهدف التركيز على تكنولوجيا 
الجيل القادم في صناعة السفر 

والضيافة، كما يشهد إقامة منتدى 
نادي المشترين لبحث واستكشاف 

الفرص السياحية المحتملة في 
األسواق الرئيسية مثل الهند 

والسعودية وروسيا والصين، 
باإلضافة إلى حفل توزيع جوائز 

السياحة المسؤولة. 

دانييل كورتيس، 
مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق األوسط

الكويت وسلطنة عمان بمعدل 1,167 
و730 دوالر على التوالي.  

على الرغم من أن البحرين قد شهدت أعلى 
معدل إنفاق للسائح الصيني خالل الرحلة 
الواحدة في العام الماضي، إال أن دولة 

اإلمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة 
التاسعة عالميًا كأكثر الوجهات المفضلة 

بالنسبة إلى 1.67 مليون مسافر صيني من 
أصحاب الثروات الفردية الطائلة، وذلك 

وفقًا للمعهد الصيني ألبحاث السفر الخارجي 
 .)C-Trip( »بالتعاون مع »سي تريب

وفي هذا الصدد، يصل معدل إنفاق 
المسافر الواحد من أصحاب الثروات الفردية 

إلى نحو 3,410 دوالر أمريكي على باقة 
السفر الخاصة به فقط، دون أن يتضمن 

ذلك اإلنفاق على المأكوالت والمشروبات 
ومتاجر التجزئة واألنشطة الترفيهية التي 

يقوم بها.  
وعلى مدى السنين، تجسد النمو الذي 
تشهده المنطقة على مستوى ارتفاع 
تدفق السياح الصينيين إليها من خالل 

معرض سوق السفر العربي. واليوم يتطلع 

أكبر عدد من المتخصصين في قطاع 
السياحة والضيافة أكثر من أي وقٍت مضى 

لالستفادة من فرص النمو الهائلة التي 
يقدمها السوق السياحي الصيني«.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه بنسخته 
األولى خالل الدورة السابقة من معرض 

سوق السفر العربي، يعود المنتدى السياحي 
العربي الصيني إلى الدورة المقبلة من 

المعرض 2020 كجزء من جلسات ومنتديات 
التواصل الجديدة، حيث سيتطرق إلى 

الفرص غير المكتشفة التي يقدمها سوق 
السياحة المتنامي في الصين، كما سيناقش 
الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الوجهات 
السياحية في المنطقة للحصول على حصة 

أكبر من هذا السوق الرئيسي، باإلضافة إلى 
توفير سلسلة من االجتماعات واللقاءات غير 

الرسمية للمشترين والعارضين من الصين«. 
يعتبر سوق السفر العربي من أبرز األحداث 

في قطاع السياحة والسفر بمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب رأي 

أبرز المتخصصين في هذا القطاع، وقد 
استقبلت دورة عام 2019 نحو 40,000 
متخصص في قطاعات السفر والسياحة 

والضيافة من 150 دولة. كما شهد المعرض 
مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة جديدة، 

وسجل أكبر مشاركة في تاريخه من قارة 
آسيا. هذا وستشكل األحداث والفعاليات 

الكبرى التي تدعم نمو قطاع السياحة 
المحور الرئيسي لمعرض سوق السفر العربي 

 .2020
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2.2 مليون سائح صيني
 إلى دول الخليج بحلول 2023 

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعاتأسواق

تتوقع هذه البيانات أن تحافظ 
دولة اإلمارات على مكانتها 
باعتبارها الوجهة المفضلة 

للصينيين في منطقة الخليج، مع 
استعدادها الستقبال 1.9 مليون 

زائر عام 2023.

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي 
الستقبال نحو 2.2 مليون سائح صيني بحلول 

عام 2023 بالمقارنة مع 1.4 مليون سائح 
عام 2018، أي بزيادة قدرها %54 في عدد 

السياح الصينيين القادمين إلى المنطقة 
وبمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.8%. 

جاء ذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن معرض 
سوق السفر العربي 2020.

وفي الوقت الذي تستعد فيه مختلف 
الوجهات السياحية من كافة أنحاء العالم 

للمشاركة في معرض سوق السفر العربي 
2020 الذي يقام في مركز دبي التجاري 

العالمي من األحد 19 ولغاية األربعاء 22 
أبريل 2020، تتوقع كوليرز إنترناشيونال أن 
تحافظ الصين على مكانتها كأكبر األسواق 

المصّدرة للزوار إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي، السيما دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، حيث يحتل الزوار الصينيون حاليًا 
المركزين الثاني والرابع من بين أكثر الزوار 

القادمين إلى دبي وأبوظبي على التوالي. 
إضافًة إلى ذلك، تتوقع هذه البيانات أن 

تحافظ دولة اإلمارات على مكانتها باعتبارها 
الوجهة المفضلة للصينيين في منطقة 

الخليج، مع استعدادها الستقبال 1.9 
مليون زائر عام 2023، تليها السعودية التي 

ستستقبل 1 مليون زائر، ثم عمان بـ 76,900 
والبحرين 26,300 وبعدها الكويت 2,800 

زائر صيني على التوالي. 
وتعليقًا على هذه األرقام، قالت دانييل 

كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي 
في الشرق األوسط: »شهدت الروابط 

والعالقات بين الصين ودول مجلس التعاون 
الخليجي تطورًا ملحوظًا في السنوات األخيرة، 
مدفوعًة بإضافة رحالت طيران جديدة وزيادة 

عدد الرحالت المباشرة بين الوجهتين ومنح 
المزيد من التسهيالت المرتبطة بالحصول 

على التأشيرات السياحية وكذلك ارتفاع 
معدل نمو االقتصاد الصيني وتأثيره على 

زيادة معدل الدخل للسياح الصينيين.  
وفي ضوء ذلك، ال يوجد أي مؤشرات 

على تباطؤ أو انخفاض معدل تدفق الزوار 
الصينيين إلى دول مجلس التعاون حتى عام 
2023 وما يليه، نتيجة الفرص االستثمارية 

والتجارية الهائلة التي توفرها المنطقة، 
فضاًل عن إنشاء جيل جديد من أماكن الجذب 

الترفيهي ومناطق البيع بالتجزئة.
وحرصًا على االستفادة من هذه اإلمكانات 

والفرص المتنامية، شهد معرض سوق 
السفر العربي 2019 زيادة بنسبة تفوق 

%100 في عدد الزوار الصينيين للمعرض، 
وارتفاع عدد المندوبين والعارضين والحضور 
المهتمين بممارسة األعمال التجارية وإبرام 

الصفقات مع الصين بواقع %15 على 
أساس سنوي بين عامي 2018 و2019. 

في سياٍق متصل، يعد السياح الصينيون أكثر 
السياح إنفاقًا في العالم عندما يسافرون إلى 
الخارج، حيث بلغ إجمالي اإلنفاق في السياحة 
والسفر خارج البالد 277 مليار دوالر أمريكي 

عام 2018، وذلك حسب بيانات كوليرز 
إنترناشيونال.  

وبالتركيز على دول مجلس التعاون الخليجي، 
فإنه من المنتظر أن يوّلد السياح الصينيون 

في المنطقة عائدات مالية في قطاع 
السياحة والسفر تقدر بنحو 3.48 مليار دوالر 

أمريكي بحلول عام 2023، بزيادة قدرها 
%71عن عائدات عام 2018.

في هذا اإلطار، شهدت البحرين عام 2018 
أعلى معدل إنفاق للسياح الصينيين في الرحلة 

الواحدة بواقع 2,567 دوالر أمريكي، جاءت 
خلفها المملكة العربية السعودية بواقع 

1,582 دوالر، تليها مباشرًة دولة اإلمارات 
حيث وصل معدل إنفاق السائح الصيني خالل 
الرحلة الواحدة إلى 1,459 دوالر،يأتي بعدها 
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شهد مركز »وصل 51« افتتاح »هاش 
بوتيك« الذي يعكس مفهوًما ريادًيا عصرًيا 

لتقديم المالبس الجاهزة والتصاميم التي تلبي 
رغبات العمالء. وحضر حفل االفتتاح مجموعة 

من المهتمين بعالم الموضة واألناقة 
والمؤثرين على قنوات التواصل االجتماعي. 

ويجسد البوتيك الطموحات العالية لشقيقتين 
إماراتيتين، وهما فاطمة ومريم الهاشمي، 

لمواصلة نجاحهما في عالم األزياء والموضة، 
واالنتقال من عالم التواصل االجتماعي.

وقالت فاطمة الهاشمي: »لقد كان يحدونا 
اإللهام أنا وأختي بخصوص التصاميم الجميلة 
في عالم األزياء، وبما أنني أم لثالثة أطفال، 

وامتلك عماًل خاًصا، قد يبدو األمر صعًبا 
للوهلة األولى، لكن عند خوض التجربة 

سيكون رائًعا في نفس الوقت، السيما 

وأنني أتولى العديد من المسؤوليات، وأقوم 
بتدريس أطفالي، لحفزهم على الطموح 
والبحث عن مصادر اإللهام في حياتهم«.

وفي معرض تعليقها على مشروعهما 
الجديد، قالت مريم الهاشمي: »نعرب عن 

سعادتنا الفتتاح »هاش بوتيك« الذي يترجم 
طموحاتنا على أرض الواقع في »وصل«، 

لنقدم لعمالئنا الكثير من التصاميم المبتكرة، 
إضافة إلى طيف متنوع من أرقى تشكيالت 
األزياء العالمية الجاهزة التي تلبي أذواقهم 
وتوفر احتياجاتهم لمختلف المناسبات. لقد 

جاء اختيارنا لمركز »وصل 51« لموقعه 
االستراتيجي في جميرا، وسيكون البوتيك 
إضافة مهمة إلى قائمة المحالت التجارية 

المتنوعة فيه، خاصة وأن تصاميمنا المعروضة 
تناسب مختلف فئات زوار المركز. إننا على 

ثقة من نجاح هذا المفهوم، خاصة وأن دبي 
أصبحت تعّد واحدة من عواصم الموضة 

العالمية«.
ويعتبر هذا المشروع تحواًل من عالم مواقع 

التواصل االجتماعي، حيث كانتا تمتلكان 
حساًبا على اإلنستغرام، وبدأتا العمل من 

خالله في العام 2015. وجاءت هذه الخطوة 
ثمرة التخطيط والجهود المشتركة لشقيقتين 

إماراتيتين من رائدات األعمال حيث تقدمان 
من خالل هذا البوتيك العصري تشكيالت 
واسعة من المالبس التي تناسب مختلف 

األذواق لشرائح متنوعة من العمالء، خاصة 
أولئك الباحثين عن األناقة بلمسات عصرية 
في دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة. 

مشروع يجسد شغف شقيقتين إماراتيتين بالتصميم المعاصر

»هاش بوتيك« 

HASH BOUTIQUE ©
صور 

ال

فاطمة ومريم الهاشمي 

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

>>>

ANNADA ©
صور 

ال

تجول بخاطري، كما طرحت الفكرة على أختي 
التي تحمست كثيرًا وقررت أن تكون شريكتي 

ومن ثم أسسنا الشركة واستمرينا وحاليًا 
أتممنا عامنا الثامن بكل نجاح.

لدينا حاليًا أكثر من 25 فنان يثقون في الندى 
نتعامل معهم ونقوم بتحويل أعمالهم ألزياء 

وأكسسورات سهلة االقتناء ولدينا حوالي 
200 أو 300 لوحة فنية نمتلك حقوق 

طبعها وتداولها، وقد بدأنا العمل في الندى 
بالطباعة على اإليشاربات الحريرية واليوم 

نعمل في 3 أنواع من الحرير والكشمير 
والقطن وغيرها ونقدم أحجام مختلفة وأدخلنا 

خط انتاج مالبس جاهزة وكذلك القرطاسية 
والتحف المنزلية، واليوم نستطيع أن نطلق 

على الندى آنها ماركة هدايا فاخرة في 
متناول اليد تعتمد على تحويل الفن ولوحات 

كبار الفنانين إلي أكسسوارات وأزياء ومنتجات 
اليف ستايل لألشخاص )رجااًل ونساءًا( الذين 

يقدرون ويحبون الفن والجمال.«
تؤكد عالوي: »الندى براند خاص بالهدايا وكل 

ما فيها مصمم كي تكون هدية لنفسك 
أو لشخص أخر ولذلك يوجد بعض المنتجات 

تستخدم لكال الجنسين، ويميز الندى منذ 
البداية ارتباطها بأماكن قوية داخل وخارج 

البحرين حيث نبيع في متاحف كاللوفر وفي 
محال خاصة مثل فيرجن ميجا ستورز كما أنتجنا 

أعمال حصرية لمجموعة فنية خاصة بمتحف 
في نيويورك وحصلنا على حقوق بيعها في 

الندى أيضًا، كذلك صممنا عدة هدايا لبعض 
متاحف المنطقة ولمنظمة اليونسكو خالل 

حدث لها كان في البحرين منذ عام وكان عماًل 
مميزًا سعدت بالعمل فيه للغاية.«

العباءة المودرن
تتحدث عالوي قائلة: »يتكون فريق الندى 

من عدد صغير ويتم اختيار المنتجات اعتمادًا 
علي االستشارة بين أفراد فريقنا، فمثاًل يعد 

من أهم قطعنا عباءة تعتبر النجمة اليوم 
وهي األغلى لدينا ولكن الفكرة األولي لها 

كانت مجرد خاطرة بانشأ خط مالبس فبحثتنا 
عن مصنع يقبل بعمل كميات مالبس صغيرة 

وفي النهاية توصلنا أن نختار تصميم العباءة 
كونها األكثر انتشارًا في البحرين كما تنتشر 

مشاغلها في كل مكان، فبدأنا في انتاج خط 
العباءات الغير تقليدية المطبوع عليها لوحات 

فنية والتي تمتزج فيها الحداثة مع الثقافة 
البحرينية ومختلفة تمامًا عن العباءات ذات 
اللون األسود المنتشرة، وكان تلقي زبائننا 

مشجع جدًا على االستمرارية مما جعلنا نطور 
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رائدة أعمال ومصممة أزياء متعددة المواهب

ندى عالوي
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»نحن محظوظين جدًا لتوفر 
الفرص التي تمكننا من ترويج 
وتسويق منتجاتنا بعد أن كانت 
تكلفة التسويق كبيرة جدًا في 

السابق, أما األن أصبح التسويق 
اإللكتروني في متناول الجميع 
ويتم وفقًا للقدرات المالية لكل 

شركة ويمكن من الوصول للفئة 
المستهدفة بطرق مختلفة.«

المنامة خاص - أسماء االمين

رائدة أعمال ومصممة أزياء 
متعددة  المواهب، ندى عالوي حاصلة 

على ماجستير إدارة األعمال, ورغم دراستها 
لألعمال إال أنها منذ دراستها في الثانوية 
كانت مولعة بمجال الجرافيك ديزاين ولها 
تجارب في تلك الفترة على برنامج كورال 

درو Corel Draw, حيث كانت تصمم 
كروت فنية لزميالتها في المدرسة, إضافة 

لعمل وتمثيل مسرحيات مع تدريب بنات 
صفها على مجموعة من أغاني فوازير 

الفنانة شيريهان التي كانت شغوفة بها. 
وكانت تنظم مع زميالتها عروضًا راقصة 
في الفسحة بين الحصص ليجمعوا أموااًل 

تقدمها إلدارة المدرسية لشراء أجهزة لصالة 
الرياضية; وكان هذا من أول مشاريعها في 

مجال األعمال.

تأسيس الشركات
درست ندى عالوي بكالوريوس إدارة 

األعمال والماجيستير في أمريكا وفي بداية 
حياتها العملية تدرجت بمناصبها في مجال 

النفط والغاز بوالية تكساس األمريكية، 
وأصقلت هذه التجربة مهاراتها وأكسبتها 
خبرة ومرونة في التعامل وثقة كبيرة في 

نفسها وفي قدراتها بتحقيق النجاح في 
وطنها كما حققته في أمريكا.

أزياء 
تتحدث ندى عالوي قائلة: »عندما عدت 

للبحرين أسست مع والدي شركة ناجحة في 
مجال الصحة والسالمة المهنية أخذنا خاللها 
أعمال ومشاريع كبرى في البحرين وخارجها، 

عملت فيها لمدة 9 سنوات ومن ثم تركتها 
رغم حبي للمجال، ولكن شغفي الحقيقي 
بالجمال والفن الذي كان بوابتي لتحقيق 

هذا الشغف في مجال األزياء، فالفن يعالج 
الروح ويسبب السعادة ألنه متصل بالجمال 

ولهذا تتلمذت على يد أحد فناني البحرين 
المعروفين خاصة أن الساحة الفنية البحرينية 
متطورة جدًا، ومع إصراري على التعلم بدأت 

أحس أنه يجب أن يصل الفن لعدد أكبر من 
الجمهور وال ينبغي أن تظل اللوحات حبيسة 
جدرانها في المراسم أو الجاليريهات فقط.«  

تستطرد عالوي: »من هنا جاءت فكرة الندى 
بتحويل الفن إلي منتجات عملية في متناول 

الجميع كاحتفال واحتفاء بفنانينا ولتوصيل 
الفن ألشخاص أكثر ومن هذا المنطلق 

تواصلت مع عدد من الفنانين الذين أعرفهم 
شخصيًا وطرحت عليهم األفكار التي كانت 

62January 2020  / E N T R E P R E N E U R A L A R A B I Y A . C O M  /  



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

»لدينا حاليًا أكثر من 25 فنان يثقون 
في الندى نتعامل معهم ونقوم 

بتحويل أعمالهم ألزياء وأكسسورات 
سهلة االقتناء ولدينا حوالي 200 
أو 300 لوحة فنية نمتلك حقوق 

طبعها وتداولها.«

العربي تتعرض لالضطهاد وهي رؤية مغايرة 
للواقع تمامًا فحال السيدات هنا أفضل بكثير 

من بعض األماكن التي عايشتها في أمريكا 
حيث ينظرون للمرأة باعتبارها امرأة فقط ال 

غير، وأن النساء في مجال العمل الحر بالذات 
لها تقديرها ودورها وتتمتع باالحترام الكامل 

لرؤيتها وأفكارها بشكل كبير وهو اهتمام 
تستطيع أن تضيفه أي امرأة جادة لديها 

منطق صحيح.«

تسويق إلكتروني 
وعن التسويق اإللكتروني تقول: »نحن 

محظوظين جدًا لتوفر الفرص التي تمكننا من 
ترويج وتسويق منتجاتنا بعد أن كانت تكلفة 

التسويق كبيرة جدًا في السابق أما األن أصبح 
التسويق اإللكتروني في متناول الجميع ويتم 
وفقًا للقدرات المالية لكل شركة ويمكن من 

الوصول للفئة المستهدفة بطرق مختلفة، 
المهم أن تتوفر قوة الفكر والمرونة في 

تحديد أين توجد الفرص واليوم نحن في مرحلة 
مهمة ورائعة وتوجد كثيرًا من الفرص من 

خالل الترويج اإللكتروني لم تتوافر من قبل، 
كما أصبح العميل أكثر معرفة وذكاءًآ في 

انتقاء ما يناسبه وتحديد األصلح له ومعرفة 
مستوى المخاطرة فيما يقتنيه وفي المقابل 

اذا لم يوفر البائع او الشركة منتج عالي 
الجودة كما يتوقعه الزبون لن يتم العمل 

فالسوق يخضع للتنافسية الشديدة والفرص 
العديدة والسر في االستمرارية التي تعتمد 
على احترام توقعات العميل وتقديم المنتج 

الذي يحوذ اعجابه وثقته.« 
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»رواد األعمال في البحرين 
يحصلون على دعم ممتاز من 

الجهات الحكومية مثل مجلس 
التنمية االقتصادية الذي 

كنت قد عينت فيه سابقًا 
من قبل سمو ولي العهد.«

رائدة األعمال والمصممة
ندى عالوي

الفكرة وأصبحت األكثر طلبًا ومطلوبة من 
النساء ومنذ 3 سنوات حتى اآلن انتجنا 3 
مجموعات منها بأسعار وقصات مختلفة 
ألذواق مختلفة تجمع بين الراحة والجمال 

ومرونة االستخدام كجميع منتجات الندى. 
وعن تأثير دراستها في مجال التصميم 
واألزياء تقول ندى: اعتقد ان الدراسة 

الجامعية تهيئ المرء لممارسة التعلم بشكل 

دائم ومن ال يعتقد ذلك فهو على خطأ، 
وإضافة لدراستي لألعمال فقد درست 

أيضًا مجال إنتاج الفاشن والتصميم والفن 
ومواضيع أخرى على عالقة بالمجال فهو 

مجال يختلف كليًا عن خلفيتي التي اكتسبتها 
من مجالي السابق وكذلك طريقة التعامل 

مع العمالء تختلف كليًا عن ما عهدته سابقًا 
لذا وجب علي التعلم واكتساب الخبرة عبر 

الدورات التدريبية ورش العمل التي أهلتني 
لما أنا عليه اآلن وقد درست كل ماله 

عالقة بالفاشون في كل من إيطاليا وفرنسا 
وانجلترا.«

رائدة أعمال وجائزة المرأة الشابة 
تفتخر ندى عالوي بحصولها مؤخرًا على 

امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة 
وجائزة المرأة في مجال األعمال في منطقة 
الشرق األوسط  وتقول عن ذلك: »يكفيني 
الشرف بتقليد صاحبة السمو األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم بامتياز الشرف، وهو تقدير 
معنوي عالي رفع معنوياتي ويؤكد أنني على 

الطريق الصحيح في مهمتي التي اخترتها 
واخذتها على عاتقي بنشر الفن وتداوله بين 

أكبر عدد ممكن بين الناس، وكوني رائدة 
أعمال استطيع  القول والتأكيد أن رواد 

األعمال في البحرين يحصلون على دعم ممتاز 
من الجهات الحكومية مثل مجلس التنمية 

االقتصادية الذي كنت قد عينت فيه سابقًا 
من قبل سمو ولي العهد وكانت تجربة 

رائعة جعلتني أرى عن كثب ما يمكن أن يتم 
تقديمه في مجال الريادة ودعم رواد األعمال 
في البحرين لتمكينهم من التوسع والوصول 
للعالمية من خالل القنوات المختلفة للنظام 

الداعم في المملكة سواء من مجلس 
التنمية االقتصادية وتمكين أو أي جهة 

حكومية أخرى.«

ترى ندى ان ريادة النساء في األعمال تخطت 
طلبها بالمشاركة فحسب حيث  تطالب 

رائدات األعمال حاليًا بالمشاركة في اتخاذ 
وصنع القرار، وتتحدث قائلة: »من الرائع 

رؤية التأييد والتفهم من الجميع على الرغم 
من رؤية الغرب بأن السيدات في الوطن 
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ترفع حجم سوق تقنيات »واي فاي« لـ 16 مليار دوالر بـ 2022
المنازل الذكية بالشرق األوسط

اقتصاد | اتجاهات | شركات | لقاء | تمويل | قطاعاتأسواق

يسهم سوق المنازل الذكية والمدن 
الذكية في الشرق األوسط في تعزيز 

حجم السوق العالمي لتقنيات واي فاي 
الالسلكية ليصل 16 مليار دوالر بحلول عام 

2022، وفًقا لشركة »لينكسيس«. 
وسيكون من أبرز االتجاهات التقنية في 
2020 طرح تقنية واي فاي 6 للشبكات 

الالسلكية التي تتميز عن سابقاتها بسرعة 
مضاعفة بأربع مرات ألجل تلبية قدرات 

أحدث األجهزة النقالة وأجهزة األلعاب والبث 
الشبكي، إضافة إلى سعة أكبر بأربع مرات 
في البث واأللعاب والربط الشبكي، فضاًل 

عن نطاق أوسع بنسبة 50 بالمائة ألجل 
توسيع التغطية إلى المصابيح والكاميرات 

ومكبرات الصوت.  
وتستعد المدن الذكية، خاصة في 

اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، لطرح تقنية واي فاي 6 وأجهزتها 

بغية خفض االزدحام المروري وإدارة 

استخدام المرافق وتعزيز سالمة الجمهور. 
حيث تستطيع أجهزة واي فاي 6 تقديم 

قدرات متقدمة في الربط الشبكي ضمن 
بيئات االستخدام الكثيفة والديناميكية من 

مراكز التسوق حتى المالعب، وتطبيقات 
الواقع المعزز والواقع االفتراضي والخدمات 

القائمة على المواقع.
وبينما سيكون عام 2020 لحظة محورية 

للشرق األوسط في اعتماد تقنية واي 
فاي 6 ألجل منازل ومدن أكثر أماًنا وذكاء 

وسرعة، إال أن المؤسسات واألفراد يحتاجون 
في البداية إلى أجهزة شبكية محسنة بتقنية 

واي فاي 6. وتستطيع تقنياتنا الذكية في 
الربط الشبكي تركيز قوة إشارة واي فاي 6 
الالسلكية بحيث تتيح التحكم الكامل بإدارة 

التطبيقات فضاًل عن تحسين نفقات المنازل 
والحياة اليومية. 

وعلى صعيد دعم قدرات منطقة الشرق 
األوسط في الربط الشبكي الالسلكي 

باستخدام تقنية واي فاي 6 الجديدة، تقدم 
شركة »لينكسيس« نظاميين رئيسيين 

لشبكات واي فاي 6 المنزلية وهما نظام 
»لينكسيس إم إكس 5 فيلوب هوم واي 
فاي 6« ونظام »لينكسيس إم إكس 10 

فيلوب هوم واي فاي 6«. ويدعم النظامان 
سرعات تبلغ 5.3 جيجا بت بالثانية إضافة إلى 
القدرة على ربط ما يزيد عن 50 جهاًزا، وتبلغ 

تغطية نظام »إم إكس 5« مساحة 3000 
قدًما مربًعا، في حين تصل تغطية نظام »إم 

إكس 10« إلى 6000 قدما مربعا. 
وتشمل مزايا التقنيات الذكية في الربط 

الشبكي من شركة »لينكسيس« تأسيس 
شبكات قادرة على معالجة وتنظيم نفسها 

ذاتًيا، فضاًل عن تمتعها بتصميم أنيق 
ومتراص يتيح تشغيل عدة نقاط شبكية 

سوية لتعمل كنظام واحد.
وفي وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون 

اعتماد تقنيات جديدة وناشئة بشكل متزايد، 
مثل الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 

وإنترنت األشياء، أصبح بإمكان المؤسسات 
واألفراد تولي إدارة ومتابعة وصيانة المنازل 
الذكية بشكل أفضل بداية من نواحي األمان 

وحتى استخدام المرافق العامة. 
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تتميز المنصة بكونها حاًل 
هجينًا بفضل اعتمادها على 

تقنيات مطابقة النماذج 
وتعّلم اآللة، فضاًل عن كونها 

منصة مقاومة لعمليات 
االحتيال.

كما وتستعرض الشركة سلسلة 
منتجات مسجالت الفيديو 

المتصلة بالشبكة وعالية األداء 
 ،Milestone Husky XSeries

المصممة حسب الطلب.
وتبدي ’ماليستون سيستمز‘ ثقة 
كبيرة بإمكانات منطقة الشرق 

األوسط، والتي تنعكس في اختيار 
دبي الستضافة أكبر فعالياتها 
في أبريل المقبل، والمتمّثلة 
في المنتدى السنوي لمنصة 

’ماليستون‘ للتكامل في مناطق 
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 

وآسيا والمحيط الهادئ. 
ومن جانبها، تنظر شركة ’يوكلس‘ 

اإليطالية، المتخصصة بتصنيع 
الحلول التكنولوجية لمجاالت 

األمن والمراقبة بالفيديو والتحكم 
بالوصول ووسائل االتصال، إلى 

تكنولوجيا التعرف على الوجه 
بوصفها عامل التغيير األبرز في 

القطاع.
وتفيد هذه التكنولوجيا في تقليل 

مستويات المخاطر المتبقية عند 
العمل على تعزيز أمان الوصول 

إلى مرافق البنية التحتية الحيوية 
والمواقع الصناعية. وستمثل 

نواحي المراقبة بالفيديو والتحكم 
بالوصول واإلدارة المتكاملة 

والمركزية ألنظمة األمان عبر 
منصة مشتركة، التوجهات 

الرئيسية التي ستسهم في صياغة 
مستقبل قطاع األمن التجاري في 

منطقة الشرق األوسط.
وستستعرض الشركة خالل 

فعاليات ’إنترسك 2020‘ منصة 
FaRe 3.0 الهجينة لتحديد 

الهوية والتعرف على الوجه، 
والتي تشتمل على مجموعة 

من الوظائف األمنية المتطورة 
ذات الصلة بعمليات المصادقة 

والتحديد التلقائي لألشخاص 
والمركبات واألجسام. 

وأضاف المتحدث بهذا السياق: 

»تتميز المنصة بكونها حاًل هجينًا 
بفضل اعتمادها على تقنيات 
مطابقة النماذج وتعّلم اآللة، 

فضاًل عن كونها منصة مقاومة 
 FaRe لعمليات االحتيال. كما ُتعد

3.0 المنصة الوحيدة من نوعها 
التي تتميز باالستقاللية عن نقاط 

التعّرف - أي األنظمة المستخدمة 
- سواء كانت من برمجيات 

إدارة الفيديو أو أنظمة التحكم 
بالوصول أو إدارة المعلومات 

األمنية المادّية. وال يتطلب 
هذا الحل تطوير برمجيات من 

قبل خبراء تكامل الُنظم، بل ُتنجز 
إجراءات التهيئة والتطبيق وفق 

منهجية مبتكرة«.
وتشير الشركة إلى إمكانية دمج 

المنصة مع األنظمة القائمة 
دون الحاجة الستبدالها. وأوضح 
المتحدث بهذا اإلطار: »تشمل 

مهام األمن األساسية والخاصة 
بالمنصة عمليات المراقبة واألمان 

والتحكم بالوصول والتعّقب 
والنواحي الجنائية والتعرف على 

الوجه والتحكم بالمستندات 
وأنظمة ركن المركبات المتطورة 
والتسويق واإلحصائيات. كما تتيح 

المنصة إمكانية إنشاء مكونات 
إضافية يمكن تخصيصها حسب 

الطلب«.
ولفتت ’يوكلس‘، التي أطلقت 

عملياتها في منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي منذ خمسة 

أعوام، إلى تركيزها المستقبلي 
على مجاالت األمن الحضري 

والمطارات والمواقع الصناعية 
في المنطقة. 

ومن جانب آخر، ستسهم فعاليتا 
’أرينا إنترسك‘ و’قمة إنترسك 

ألمن المستقبل‘ في استعراض 
مدى تناغم توقعات العارضين مع 

واقع السوق الحالي، حيث سيقوم 

الخبراء بدراسة مدى إمكانية 
تأمين تقنيات إنترنت األشياء 

واألجهزة المتصلة، إلى جانب األثر 
الثوري للتكنولوجيا الرقمية على 
قطاع األمن، مع التركيز بشكل 

خاص على قطاعات تجارة التجزئة 
والمصارف والقطاع المالي 

والنفط والغاز، فضاًل عن المرافق 
العامة والبنية التحتية. 
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الدور األساسي لالبتكارات 
التكنولوجية الحديثة

في إرساء مالمح األمن التجاري في الشرق األوسط
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تشير توقعات الخبراء إلى أن 
منطقة الشرق األوسط تمتلك 

إمكانيات واعدة تجعلها من 
المناطق السّباقة العتماد أحدث 

تقنيات تحديد الهوية والتعرف 
على الوجه القائمة على الذكاء 

االصطناعي. يأتي هذا في ضوء 
االنتشار الكبير لمصانع الطاقة 

والمنتجات الهيدروكربونية 
والمرافق العامة، بالتزامن مع 

تنامي أنظمة أمن المباني التجارية 
ضمن خطط البنية التحتية في 

المنطقة من جهة أخرى.
وأوضحت أحدث التحليالت 

المعّمقة الصادرة عن شركة ’6 
دبليو ريسيرتش‘ لألبحاث إلى 

تسجيل سوق األمن التجاري في 
المنطقة لمعدل نمو سنوي 
مركب بنسبة %16.6 خالل 

األعوام األربعة المقبلة، لتصل 
قيمتها إلى 8.4 مليار دوالر 

أمريكي. وبهذا اإلطار، أشار خبراء 
القطاع العالميون إلى أن الماّلك 
والمشغلين يتوجهون نحو اعتماد 

أحدث االبتكارات التكنولوجية بغية 
حماية أصولهم.

وتأتي هذه التوقعات بالتناغم 
مع الرؤى الخاصة بممثلي قطاع 

األمن التجاري المشاركين في 
معرض ’إنترسك‘، المعرض التجاري 
الرائد على مستوى المنطقة في 

مجال األمن والسالمة والحماية 
من الحريق، والذي سينعقد في 
مركز دبي التجاري العالمي في 

الفترة الممتدة من 19 حتى 21 
يناير 2020. وسيجسد األمن 

التجاري ثاني أكبر األقسام من 
حيث التمثيل من قبل العارضين 

خالل ’إنترسك‘، حيث سيستقبل 
حوالي ُثلث الجهات الُمشاركة 

في المعرض ككل، والبالغ عددها 
1,100 شركة. فيما سيحل قسم 

الحرائق واإلنقاذ في المرتبة 
األولى من حيث التمثيل مع أكثر 

من 400 جهة عارضة.
وأشارت الشركة الدانماركية 

’ماليستون سيستمز‘، المتخصصة 
ببرمجيات إدارة الفيديو ذات 

المنصة المفتوحة التي تساعد في 
ضمان سالمة وحماية األصول 
وتعزيز كفاءة األعمال، إلى أن 

الحلول الذكية القائمة على 
الذكاء االصطناعي ستهيمن على 

مستقبل األمن التجاري.
وستسهم أنظمة الذكاء 

االصطناعي في إحداث تغيير 
جذري ضمن القطاع، كونها 

تتميز بالقدرة على تحليل كميات 
ضخمة من البيانات، وبالتالي 

تفيد في مراجعة ساعات طويلة 
من مقاطع فيديو المراقبة. 

وعبر استيعاب أشكال األجسام 
المختلفة وكيفية حركتها، يمكن 

لتطبيقات الذكاء االصطناعي 
ترتيب وفرز البيانات واتخاذ 

القرارات بناًء عليها. كما ُتساعد 
تقنيات تعّلم اآللة والذكاء 

االصطناعي في تحليل البيانات 
غير الُمنّظمة أو الُمصنفة مسبقًا، 
واكتشاف األنماط القابلة للتمييز، 

فضاًل عن المساعدة الحلول 
للمشاكل.

ويشهد قطاع إدارة الفيديو 
العالمي مستويات ابتكار غير 

مسبوقة عبر توفير فرص جديدة 
الستخدام التكنولوجيا بهدف 

حماية األشخاص واألصول، ما 
أسهم في تعزيز أداء األعمال 

وتحسين حياة األفراد الشخصية 
والمهنية، موضحًا: »بحسب 

المنتدى االقتصادي العالمي، 
سيشهد العالم وجود أكثر من 

ترليون جهاز استشعار متصل 
بشبكة اإلنترنت بحلول عام 2022. 

وتتوقع شركة ’ماليستون 
سيستمز‘ تصّدر دولة اإلمارات 

العربية المتحدة لريادة جهود 
اعتماد تطبيق التقنيات 

والتوجهات الجديدة في منطقة 
الشرق األوسط، في ضوء 

مكانتها الراسخة كإحدى الدول 
السّباقة العتماد التقنيات الحديثة. 

وتتمثل أحد أبرز األمثلة على هذا 
التوجه على الصعيد المحلي في 

إطالق ’االستراتيجية الوطنية 
لألمن االلكتروني‘، والهادفة 

إلى إنشاء بنية تحتية رقمية 
تتميز باألمان والمرونة في دولة 
اإلمارات بما يتماشى مع مبادرة 

’النظام األوروبي لحماية البيانات‘. 
وخالل فعاليات ’إنترسك 2020‘، 

تعتزم ’ماليستون سيستمز‘ 
الكشف عن أحدث حلولها 

واإلصدار الجديد من برنامج 
XProtect VMS، باإلضافة إلى 

الحلول المخصصة لقطاعات 
المدن اآلمنة والنقل والتجزئة. 
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 HUAWEI Watch GT سلسلة ساعات

 HUAWEI سّماعات
FreeBuds 3

لعشاق توجهات الموضة العصرية 
واللياقة البدنية 

 HUAWEI Watch سلسلة ساعات
GT 2 بقطر 42 ملم و46 ملم هي 

الحل األمثل 
مع شاشة مذهلة من الزجاج ثالثي األبعاد و 

تصميم يخلو من الحواف في نسخة 42 ملم،  
 HUAWEI WATCH تعتبر سلسلة ساعات

GT2 بقياسيها 42 ملم و46 ملم الحل 
األمثل لعشاق الموضة. وتم تزويد الساعة 
األنيقة بخواص تساعد في تحسين اللياقة 

البدنية والرفاهية بشكل عام، وسيتكامل كال 
النموذجين مع أسلوب حياة المستخدمين. 
وتم تزويد كال النموذجين بأول المعالجات 

التي ابتكرتها هواوي لألجهزة القابلة لالرتداء 
Kirin A1. وتم تزويد نسخة 46 ملم بخاصية 

إجراء المكالمات عبر البلوتوث. وتعمل 
الساعات الذكية الجديدة ببطارية ذات عمر 

طويل واستثنائي يمكنها تشغيل نموذج 46 
ملم لمدة أسبوعين، وتمنح النموذج بقطر 

42 ملم طاقة للعمل مدة تصل إلى أسبوع 
واحد بعد عملية شحن واحدة. ويتم ذلك 

مع تشغيل خاصيات المراقبة الذكية لمعدل 
ضربات القلب، وتنبيه المكالمات؛ مما يجعل 

كلتا النسختين اإلضافة األمثل لتشكيلتكم.
عرض مهرجان دبي للتسّوق: تبدأ أسعار نسخة 

46 ملم من 849 درهم إماراتي، ونسخة 42 
ملم من 749 درهم إماراتي. وعند شرائكم أي 
 HUAWEI من النسختين تحصلون على ميزان

Smart Scale الذي تبلغ قيمته 199 درهم 
إماراتي كهدية مجانية، العرض ساٍر حتى يوم 

11 يناير.

تجربة استماع استثنائية مع سّماعات 
HUAWEI FreeBuds 3

كونها سّماعات البلوتوث الوحيدة في 
السوق بتصميم Open-Fit مريحة االرتداء 

ومزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، تستأثر 
سّماعات HUAWEI FreeBuds 3 بفئة 

متفّردة بحّد ذاتها. وقد تم تزويدها بأحدث 
التقنيات وأكثرها دقة لالستمتاع بتجربة 

صوتية استثنائية مع قدرة على حجب 
تأثيرات الرياح لالستمتاع بمكالمات 

واضحة في البيئات الصاخبة.وبفضل 
تصميم Open-Fit توفر السماعة راحة 

مثالية وسهولة في االرتداء واالستخدام 
لفترات طويلة. وهي سماعة أذن 

متميزة ال يمكن االستغناء عنها بكل 
بساطة.
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أعلنت هواوي عن إطالق باقة من العروض المميزة على أحدث 
تقنياتها المبتكرة بمناسبة مهرجان دبي للتسوق الذي يتزامن مع بدء 
العام الجديد. ومع تقنياتها المتطورة في مجال الذكاء االصطناعي، 

ومجموعتها المتنوعة من الوظائف المعززة لالتصال السلس، 
توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 الذكية الجديدة بقطر 42 ملم، 

وهاتف nova 5T، وسماعات HUAWEI FreeBuds 3 الالسلكية، 
وهاتف HUAWEI P30 Pro الذكي والحائز على جوائز، الوسيلة 

األمثل لبدء العام الجديد بأسلوب أكثر إنتاجية وصحة وأناقة.

لعّشاق التكنولوجيا في مهرجان دبي للتسّوق
عروض هواوي المذهلة
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HUAWEI P30 Pro ال يزال محافظًا على 
مكانته كهاتف ذكي رائد مع كاميرا فائقة; 

اللونان الجديدان األرجواني الضبابي 
Misty Lavender  واألزرق المتمّوج 

Mystic Blue سيلبيان جميع األذواق. 

 Mystic Blue األزرق المتمّوج
   Misty Lavender واألرجواني الضبابي

سارعوا للحصول على اإلصدارات الجديدة لـ 
HUAWEI P30 Pro  الذي ال يزال محافظًا 

على مكانته كهاتف ذكي رائد مع كاميرا 
 HUAWEI فائقة، اللونان الجديدان لهاتف

 Misty األرجواني الضبابي  P30 Pro
 Mystic Blue واألزرق المتمّوج  Lavender

سيلبيان جميع األذواق. 
ويحافظ HUAWEI P30 Pro على مكانته 

المتميزة كهاتف ذكي رائد مزّود بكاميرا 
قوية تتيح للمستخدم التقاط أجمل اللحظات 

والذكريات بوضوح تاّم. وتعتبر الكاميرا 
الرباعية فائقة االستشعار من Leica بدقة 

40 ميجابكسل، وخاصية التقريب االستثنائية 
حتى 50 مرة الحل األمثل اللتقاط صور نابضة 

بالحياة وواضحة للمشاهد المفضلة، وتعزز 
الكاميرا األمامية بخاصية التصوير الليلي لصور 
السيلفي في ظروف اإلضاءة المنخفضة، مع 

إضفاء مزيد من اإلشراق والجمال على الوجوه 
في الليل.

عرض مهرجان دبي للتسّوق: تتوافر كلتا 
النسختين بسعر 2299 درهم إماراتي. اشتروا 

 Mystic Blue نسخة بلون األزرق المتمّوج
واحصلوا على حافظة حماية قابلة للطي مجانًا 

بقيمة 89 درهم إماراتي، أو اشتروا نسخة بلون 
األرجواني الضبابي Misty Lavender  للحصول 

على غطاء حماية كريستالي مجانًا بقيمة 399 
درهم إماراتي، العرض ساٍر حتى يوم 11 يناير.
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 HUAWEI nova 5T

 HUAWEI FreeBuds 3 وتتمتع سّماعات 
ببطارية ذات عمر طويل تتيح لها العمل مدة 4 
ساعات بعد عملية شحن واحدة، وما يصل إلى 

20 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن.
وبفضل كل ما تمتاز به، من البديهي أن تترّبع 
سماعات HUAWEI FreeBuds 3 على رأس 
قائمة الهدايا في موسم االحتفاالت! وتتوفر 

السماعات بخيارين بلمسات المعة بلوني 
 Ceramic واألبيض Carbon Black األسود

.White
عرض مهرجان دبي للتسّوق: يمكنكم شراء 
سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بسعر 649 

درهم إماراتي والحصول على شاحن السلكي 
HUAWEI Wireless Charger من هواوي 

بقيمة 199 درهم إماراتي مجانًا. العرض ساٍر 
حتى يوم 11 يناير.

تفّرد عن اآلخرين 
 HUAWEI nova 5T مع

يعتبر HUAWEI nova 5T الهاتف الذكي 
العصري واألنيق الذي سيجعلك محّط 

األنظار واالهتمام. ويمتلك الهاتف كاميرا 
خماسية معززة بالذكاء االصطناعي بدقة 

48 ميجابكسل، اللتقاط الذكريات واللحظات 
الخاصة، مع إمكانية الحصول على صور ليلية 

واضحة وغنية للمناظر الطبيعية والصور 
المقّربة، وذلك بفضل قدرات عدسة التصوير 

بالزاوية العريضة جدًا، وعدسة التقريب 
)الماكرو(.

 ويتألق الهاتف بخاصية قوية لتحرير 
الفيديوهات وإضافة التأثيرات السينمائية، 

فضاًل عن التقاط مقاطع فيديو بخاصية 
الحركة البطيئة جدًا، ما سيساعد المستخدم 
على نشر صور مذهلة على مواقع التواصل 

االجتماعي. ويعمل الهاتف ببطارية كبيرة 
 HUAWEI تدعم تقنية الشحن فائق السرعة
SuperCharge، مما يعني قدرة المستخدم 

على قضاء وقت أطول في التقاط الذكريات 
بالكاميرا دون القلق بشأن نفاذ الطاقة.

 ويبرز هذا الهاتف الرائد واألنيق كخياٍر 
استثنائي يلبي احتياجات عشاق األلعاب 
اإللكترونية أو التسوق أو التكنولوجيا. 

ويتوفر HUAWEI nova 5T بألوان: 
األسود الكالسيكي األنيق Black، واألزرق 

 Crush المشرق المستوحى من لون البحر
Blue، واألرجواني الصيفي النابض بالحياة 

.Midsummer Purple
عرض مهرجان دبي للتسّوق: اشتروا هاتف 

HUAWEI nova 5T بسعر 1599 درهم 
إماراتي واحصلوا مجانًا على سماعات 

HUAWEI FreeLace التي تبلغ قيمتها 149 
درهم إماراتي. العرض ساٍر آيضًا حتى يوم 

11 يناير.
 ،HUAWEI nova 5T هذا ويعتبر هاتف

وساعة HUAWEI WATCH GT 2 بقطر 
 HUAWEI FreeBuds 42 ملم، وسّماعات
 HUAWEI P30 3 وإصدارات الهاتف الرائد
Pro باللونين الجديدين الخيارات األمثل على 
أدلة وقوائم التفضيل الخاصة بمهرجان دبي 
للتسّوق. وتتوفر عروض هواوي االحتفالية 

بمهرجان دبي للتسّوق في متاجر تجارب 
عمالء هواوي، وعدد من المتاجر المختارة في 

اإلمارات العربية المتحدة. 
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F-TYPE 2021 جاكوار

F-TYPE 2021 جاكوار

>>>

للسيارة ويبرز حضورها القوي، 
ويزيد من هذا األثر البصري 

والحضور كل من المصد األمامي 
والشبك األمامي األكبر حجمًا.

وتحّسن الجوانب الخلفية شكل 
سيارة F-TYPE الدراماتيكي 

ذي الحضور المميز، فيما تجمع 
المصابيح الخلفية الرشيقة بين 
شكل مصابيح LED المنحنية 

المعروف، والمستوحى من 
السيارة الرياضية متعددة 

األغراض فائقة األداء 
والكهربائية بالكامل جاكوار 

I-PACE، مع حروف جاكوار حادة 
المظهر المفصلة على خلفية 

مخططة.
كما يجمع التصميم الداخلي بين 
براعة جاكوار التقليدية، والمواد 

المعاصرة الفاخرة، مثل جلد 
»ويندسور« وتشطيبات »نوبل 

كروم« خفيفة اللمعان، ومن 
التفاصيل الجميلة أيضًا الحروف 
المطرزة على المقاعد وكسوة 
األبواب، وزخرفات شعار جاكوار 

الواثب على مساند الرأس، 
 »Jaguar Est.1935« وعالمة

)جاكوار. تأسست في 1935( 

على كسوة وحدة التحكم 
المركزية، ومحيط قفل صندوق 
القفازات، وحلقات حزام األمان.

ويوفر عداد TFT عالي الدقة 
بقياس 12.3 بوصة القابل 

للتخصيص عدة خيارات بالنسبة 
لما يظهره، بما في ذلك 

وضعية الخريطة الكاملة، كما 
يليق بسيارة رياضية حقيقية، 

وتحتوي الوضعية القياسية على 
عداد مركزي كبير لعدد دورات 

المحرك، وتعّبر هذه الميزة 
 F-TYPE بشكل كبير عن شخصية
التي تركز على السائق والقدرات 
الفائقة، خصوصًا بعد جمعها مع 

ضوء ذراع ناقل السرعة.
وحتى قبل بداية القيادة، ُتسعد 

سيارة F-TYPE السائق من خالل 
مقابض األبواب وفتحات التهوية 

الممتعة بصريًا والتي تنفر لخارج 
سطح السيارة عند تشغيلها. كما 
تغدو السيارة مفعمة بالحياة مع 

ضغط زر التشغيل من خالل توهج 
العادم المميز بقوته المعتادة.
وتتضمن المحركات المتوفرة 
لسيارة F-TYPE الجديدة كاًل 

من المحرك رباعي األسطوانات 

بقوة 300 حصان وتقنية 
الشحن التوربيني، وسداسي 

األسطوانات بقوة 380 حصان 
وتقنية الشحن الفائق، وثماني 

األسطوانات بقوة 575 حصان، 
وجميعها مزودة بأنظمة العادم 
النشط، والذي يمكن أن يصبح 
قاباًل للتبديل كميزة اختيارية أو 
أساسية. كما يستطيع العمالء 

الذين يختارون المحرك ثماني 
األسطوانات بقوة 575 حصان 

بتقنية الشحن الفائق إضافة 
ميزة »االنطالقة الصامتة« 
الجديدة، والتي تضمن صوتًا 

أكثر قوة ونقاًء، حيث تبقى 
الصمامات الجانبية المشغلة 

كهربائيًا في كاتم الصوت 
الخلفي مغلقة إلى أن تفتح 

أوتوماتيكيًا تحت الضغط. وعند 
الرغبة، يمكن تجاوز »االنطالقة 

الصامتة« من خالل اختيار 
»الوضع الديناميكي«، أو من 

خالل الضغط على مفتاح العادم 
القابل للتبديل قبل تشغيل 

المحرك.
وتم الحفاظ على صوت زمجرة 
المحرك عند التجاوز، والمرتبط 

 ،F-TYPE باسم سيارة
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عنوان

أكثر جمااًل من أي وقت مضى
جاكوار F-TYPE الجديدة

F-TYPE 2021 جاكوار

سيارة جاكوار F-TYPE الجديدة أكثر 
جمااًل من أي وقت مضى، وتجسد شخصية 
جاكوار التصميمية في أنقى حاالتها. وتوفر 
السيارة الرياضية بمقعدين توازنًا مثاليًا بين 
األداء الفائق ومتعة السائق، مع تصميم 

أقوى حضورًا ومقصورة داخلية تغلب عليها 
المواد الفاخرة والتفاصيل الجمالية.

وتتوفر المحركات القوية ذات االستجابة 
الممتازة بخيارات رباعية األسطوانات 

وسداسية األسطوانات وثمانية 
األسطوانات، وجميعها تتوافق مع تقنية 

ناقل الحركة ثماني السرعات »كويك 
شيفت« )Quickshift(، إضافة إلى تحكم 

يدوي كامل باستخدام ناقل الحركة »سبورت 
شيف« )Sportshift( أو المقابض المرفقة 

بعجلة القيادة.
كما تقّدم سيارة F-TYPE المزيد من 
التكنولوجيا المركزة على السائق، بما 

في ذلك عداد TFT عالي الدقة القابل 
للتخصيص بقياس 12.3 بوصة، ونظام 
Touch Pro المعلوماتي المتوافق مع 

تطبيق Apple CarPlay كميزة أساسية، 
وتقنية البرمجيات المتصلة التي تتيح الحصول 

على تحديثات البرامج المستقبلية بالشكل 
المالئم للعميل دون الحاجة لزيارة الوكيل 
المحلي. كما يتيح نظاما الصوت الفائقان 

من »ميريديان« جودة مثالية للصوت.
التقنيات التكنولوجية الفائقة مع المواد 
والتشطيبات الفاخرة تقدم جمااًل مقترنًا 
بالعديد من الفوائد في مقصورة داخلية 

تسعد السائق والركاب على حد سواء، حتى 
قبل تشغيل المحرك وبدء الرحلة. تصنع 

جاكوار السيارات الرياضية منذ أكثر من 70 
عامًا، وقد ألهم هذا التراث العريق فريقنا 
ليصنع شيئًا استثنائيًا بكل معنى الكلمة«.
وقد تطور تصميم F-TYPE الحاصل على 
الجوائز مع التركيز على إضافة المزيد من 

النقاء والبراعة إلى الشكل المنحوت بشكل 
 LED مثالي، وتجتمع مصابيح بيكسل

األمامية مع أضواء اإلشارة النهارية التي 
تأخذ شكل حرف J المرسوم بخط فني، 

والغمازات المذهلة، لتندمج بشكل مثالي 
مع غطاء المحرك ذو الشكل الصدفي 
والسطح الذي يحمل انطباع المعادن 

المنصهرة، ليعزز من المظهر المستعرض 

74January 2020  / E N T R E P R E N E U R A L A R A B I Y A . C O M  /  



THE VOICE OF ENTREPRENEURSHIP AROUND THE WORLD



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

F-TYPE 2021 جاكوار

F-TYPE 2021 جاكوار

كما ُضبط الصوت بما يالئم مجموعة 
المحركات رباعية وسداسية وثمانية 

األسطوانات. فيما تقلل فالتر الجسيمات 
عالية الكفاءة، ثنائية اإلطار، من االنبعاثات.

مظهرها الذي ال يعفو عليه الزمن أقوى 
حضورًا من أي وقٍت مضى، فيما تعّمق 

التكنولوجيا المميزة مثل العداد االفتراضي 
عالي الدقة من اإلحساس بالتركيز على 
السائق في المقصورة الداخلية، وتوفر 

مجموعات نقل الحركة خيارات واسعة ال 
منافس لها في هذه الفئة. كما سيكون 

محرك F-TYPE R ثماني األسطوانات بقوة 
575 حصان وتقنية الشحن الفائق مصدر 

سعادة لعشاق السيارات الرياضية، ومثله 
الهيكل القاعدي المحسن ونظام الدفع 

الكلي الذكي، والذي يوفر أداًء خارقًا في كل 
الظروف مع الحفاظ على االستجابة وسهولة 

االستخدام التي تعرف بها هذه السيارة«.
ويزداد ما يقدمه نظام الدفع الكلي مع 
محرك F-TYPE R ثماني األسطوانات، 

ليصل إلى قوة تبلغ 575 حصان وعزم دوران 
يبلغ 700 نيوتن متر )مقارنة بـ550 حصان 

و680 نيوتن متر(، ما يؤدي ألداء خارق بكل 
معنى الكلمة في مختلف الظروف وحاالت 
الطقس، ويمكن تعريف األداء االستثنائي 
بما يقدمه هذا الطراز: تسارع فائق من 0 

إلى 100 كم/سا خالل 3.7 ثواني فقط، مع 
سرعة قصوى محددة إلكترونيًا تبلغ 300 

كم/سا.

وتتالءم قوة F-TYPE R اإلضافية مع 
الهيكل القاعدي المعدل بشكل شامل، 

ومع العجالت الجديدة بعشرة رؤوس 
وقياس 20 بوصة، باللون األسود الالمع 
والتشطيبات األلماسية، كما تتالءم مع 
المثبطات والنوابض والقضبان المضادة 

لالنزالق التكيفية، والمحاور الخلفية 
والمفاصل الكروية األقسى من ذي قبل، 

والتي توفر رشاقة واستجابة أكبر.
وبعد االستفادة من الخبرة المكتسبة من 

 XE SV تطوير النسخة المحدودة جاكوار
Project 8، القادرة على الوصول إلى 

سرعة 322 كم/سا، تم ضبط ناقل السرعة 
 F-TYPE كويك شيفت« بدقة في طراز«

R، لتحقيق تجربة قيادة أكثر متعة، حيث تتيح 
تغيير السرعات بسالسة وانسيابية عندما 

يطلب السائق التحكم بالسرعات يدويًا 
باستخدام المقابض الملحقة بعجلة القيادة 

أو ذراع نقل الحركة »سبورت شيفت«. 
وأصبح تغيير السرعة، سواًء لزيادتها أو 

تخفيفها، أكثر فورية واتصااًل واستجابة من 
ذي قبل.

كما يوجد لدى العمالء خيار الحصول على 
F-TYPE First Edition الحصرية، المصممة 
بناًء على طرازا R-Dynamic، والتي ستتوفر 

مع دفعة العام األول فقط، وتحتوي على 
عدة تحسينات مثل »باقة التصميم الخارجي«، 

والتي تشمل لون دورشيستر الرمادي، 
واإلطارات خماسية الرؤوس بقياس 20 
بوصة واللون الرمادي التقني الالمع مع 
تشطيبات ألماسية متباينة، كي تتالءم 

مع خيارات لون سانتوريني األسود أو إيغر 
الرمادي أو فوجي األبيض.

وتحتوي المقصورة الداخلية على مقاعد بجلد 
»ويندسور« قابلة للتعديل وفق 12 وضعية 
من »إيبوني« مع تطريز »اليت أويستر«، أو 
حواف »مارس« مع تطريز »فليم ريد«. كما 

تتضمن ميزات المقصورة الداخلية العداد 
المغلف بقماش ألكانتارا والمزين بحروف 

جاكوار، ومقابض نقل السرعة المصنوعة من 
األلومنيوم، ومركز تبديل وظائف المحرك 

المشطب بعالمة First Edition وخط 
علوي »إيبوني سوديكلوث«.  
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 إليكم أنظمة نقاط البيع للمؤسسات،
 إلجراء عمليات الدفع غير النقدية

وبرسوم أقل.
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في قطاع المؤسسات خالل 2020

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

3 توجهات ألنظمة الذكاء االصطناعي

كشفت إنفور، الشركة 
الرائدة في تطوير برمجيات 

األعمال السحابية للقطاعات 
المختلفة، عن توقعاتها حول 

التوجهات التي ستشهدها أنظمة 
الذكاء االصطناعي الخاصة 

بقطاع المؤسسات خالل العام 
2020، وتمثلت في:

 
التحول إلى »أجهزة مساعدة 

رقمية عقالنية«
سوف تتحول أجهزة المساعدة 

الرقمية القائمة على الذكاء 
االصطناعي إلى »أجهزة مساعدة 

رقمية عقالنية« وذلك بغية 
تلبية توقعات المستخدمين 

ضمن قطاع المؤسسات. فمجرد 
إطالق األوامر للمساعد الرقمي 

للقيام بالمهام الموكلة إليه 
وجعله يقوم تلقائيًا بمهام معينة 

لم يعد ُمرضيا للمستخدمين. 
فعام 2020 سيكون العام 

الذي سيشهد قيام المساعدات 
الرقمية، من خالل االعتماد على 

الذكاء االصطناعي والتعلم 
اآللي، بالتصرف بعقالنية وفهم 

ما يقوم به المستخدمون 
وإدراك سياق سير العمليات، 

وتقديم التوصيات حول الخطوات 
التالية المحتملة )بناًء على ما 
اُتخذ من إجراءات(، فضاًل عن 

تحديد األخطاء واإلدخاالت 
الصحيحة تلقائيًا، والتفاعل مع 

المستخدمين من خالل محادثات 
ديناميكية تتسم بسرعة استجابة 

عالية. 
 

تقنيات الذكاء االصطناعي 
تساعد في تحديد »الوضع 

الطبيعي الجديد«
ستبدأ منصات الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي 
في عام 2020 في تحدي 

طرق التفكير التقليدية، خاصة 

عندما يتعلق األمر بعمليات 
تسيير األعمال وتوّقع نتائجها. 

بمعنى آخر، ستتمكن هذه 
األنظمة الذكية من إعادة 

تحديد افتراضاتنا السائدة حول 
ما هو »طبيعي«. هذا ما 

سيرفع من مستوى كفاءة 
عمليات تدريب الموارد وإعادة 
هندسة عمليات تسيير األعمال 

أيضًا. فعند فحص العمليات 
الخاصة بسالسل التوريد، على 
سبيل المثال، الحظت منصات 

الذكاء االصطناعي أن القيم 
االفتراضية المتعلقة بتواريخ 

التسليم المتوقعة وتواريخ الدفع 
المحددة تستخدم عادة في 4 

بالمائة فقط من الحاالت. حيث 
يقوم المستخدمون دومًا بإدخال 
قيمهم الخاصة. ولذلك، سوف 
تبدأ أنظمة الذكاء االصطناعي 

والتعلم اآللي بمساعدتنا 
وتمكيننا من تجاهل كافة القيم 

االفتراضية التقليدية، كما 
نفهمها اليوم، والعمل بسرعة 
أكبر اعتمادًا على ما يتوفر من 
بيانات جديدة من المستخدم 

دون التقّيد بقواعد أو افتراضات 
محددة مسبقًا. 

 
تفعيل استخدام الذكاء 

االصطناعي بمختلف 
القطاعات

سوف تساعد عمليات التشغيل 
المهيكلة والتقليدية في كل 

قطاع في تسهيل استخدام ونشر 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 

عام 2020. ففي قطاع التصنيع 
مثاًل، سوف تعمل أنظمة الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي 
على مساعدة الشركات على 
إدارة مخزونها من قطع الغيار 
بفعالية أكبر، وتحسين قدرات 
التنبؤ بمستوى الطلب ورفع 

فعالية سلسة التوريد، فضاًل عن 
تحسين عمليات مراقبة الجودة 

ووقت التسليم. وفي مجال 
الرعاية الصحية، سوف تستفيد 
المؤسسات من أنظمة الذكاء 

االصطناعي والتعلم اآللي بغية 
تحسين قدرتها على دمج البيانات 
التي يتم جمعها بشكل منفصل 
عن طريق التطبيقات المختلفة، 
وتبادل المعلومات مع الشركاء 

عبر سالسل الرعاية الصحية، 
واستخدام تلك البيانات بفعالية 
أكبر بهدف االستجابة لمتطلبات 
االمتثال والقوانين التنظيمية.  

وسيستفيد قطاع التجزئة 
على وجه الخصوص من الذكاء 
االصطناعي بصورة بالغة، حيث 

ستقوم الشركات بتوظيف 
أنظمة الذكاء االصطناعي 
والتعلم اآللي لتوقع أنماط 

الطلب ومواعيد الشحن بناءًا على 
قواعد محددة، باإلضافة إلى 

تحسين عمليات التخطيط على 
المدى القريب والبعيد.
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اعمل عن كثب.
نؤمن بضرورة أن يتمكن األفراد من العمل بالقرب ممن يهمهم هذا العمل.

ولهذا السبب أنشأنا أكبر شبكة أماكن عمل في العالم.

مكاتب خاصة ومكاتب مشتركة وقاعات اجتماعات 

ومكاتب افتراضية وخطط أعمال مرنة جاهزة لالستخدام
regus.ae | +971 4 313 2472


