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كلمة المحرر

التجارة اإللكترونية تربح وشركاتها تحلق
منحت جائحة «كورونا» ،قطاع التجارة
ً
ً
ً
وتسارعا لم يكن
قويا
دفعا
اإللكترونية

ً
متوقعا فازدادت مبيعات التجزئة بوتيرة

حصة سوقية
ّ
مطردة وباتت تستحوذ على ّ

أوسع من قنوات المبيع التقليدية.وقد تبيّ ن
أن المستهلكين باتوا يعتمدون أكثر على

القنوات اإللكترونية في عمليات الشراء

التي يقومون بها ،فيما يدرس بائعو التجزئة

االستثمار في االقتصاد الرقمي من أجل

مجاراة االتجاهات السلوكية للمستهلك
وعلى الرغم من االنكماش االقتصادي

ً
عموماّ ،إل أن مبيعات التجزئة عن بُ عد تزداد

ومنذ منتصف  2020ازدادت مبيعات

تجارة التجزئة خارج المتاجر بنسبة 14.8%

في أميركا مقارنة مع الشهر نفسه من
التطور لم يكن يقتصر
عام  .2019هذا
ّ

على الواليات المتحدة وحدها وتبيّ ن أن
المبيعات من خالل البريد أو اإلنترنت في

أوروبا زادت بنسبة  30%في وقت كانت
ً
انكماشا بنسبة
مبيعات التجزئة تسجّ ل

تطورت مبيعات
 .17.9%كذلك األمر
ّ
التجزئة عن بُ عد في العديد من دول العالم،
ً
ً
كبيرا
تسارعا
وشهدت التجارة اإللكترونية

المستهلكين حول العالم .وفي مطلع هذه
السنةّ ،
تلقت هذه الشركات دفعة كبيرة
من الوباء .فالحاجة إلى تسهيل التباعد

ً
ً
كبيرا قد
تغيرا
وكل الدالئل شير إلى أن

األمم المتحدة حول التجارة والتنمية»

يتحول جزء كبير من الطلب نحو النظام
ّ

دوالر بحسب أحدث تقرير صادر عن «مؤتمر

سيؤسس لقواعد سوقية مختلفة؟
أم أنه
ّ

وعلى سبيل المثال ،هناك شركات مثل

أمازون وعلي بابا وغيرهما من الشركات
ّ
شقت
العاملة في هذا المجال،
ً
ً
أساسيا من يوميات
جزءا
طريقها لتصبح

مرتبط بسوق ضخمة ً
جدا .فحجم
ٌ
التطور
هذا
ّ
ً
عالميا يفوق  29تريليون
التجارة اإللكترونية

النمو الكبير الذي شهدته
واالجتماعي .لكن
ّ
ّ
يتعلق
سؤاال
وسائط البيع عن بُ عد ،تثير
ً
يعد حالة عابرة،
االستهالك .فهل هذا
النمو ّ
ّ

متسوق ،وتليها أميركا
بنحو  600مليون
ّ
ً
مليونا.
بنحو 189

حصص سوقية أكبر من
في االستحواذ على ّ

أكثر فأكثر .بعد القيود التي فرضها فيروس

التحوالت في أنماط
بمدى استدامة هذه
ّ

الصين وحدها تستحوذ على المركز األول

ً
حافزا قويّ ًا لدى الشركات
االجتماعي خلقت

مبيعات التجزئة.

«كورونا» على أنماط السلوك االستهالكي

العالم بلغ  1.19مليار شخص في .2019

المتسوقين
على حين بلغ عدد المشترين أو
ّ
ً
اقتصادا في
بواسطة اإلنترنت في أكبر 20

الراغبة في االنتقال نحو قنوات بيع أقل
ً
استهدافا للمستهلكين
كلفة وأكثر

يظهر على نمط االستهالك .فالترجيح بأن
الرقمي .كما زادت ثروات أصحاب مثل

امازون و اي باي وغيرها بمليارات الدوالرات
وتصدر هؤالء رجال األعمال األكثر ثراء حول

العالم.

عالم يتحول بقوة نحو الرقمنة ويبدو أن

جائحة كورونا لم تغير مفاهيم االقتصاد
ً
كليا نحو بوابات
فقط بل جعلته يتحول

ً
عالما أكثر
االنترنت ليصبح العالم االفتراضي
حقيقية من العالم الذي عشناه طوال فترة
ماقبل االنترنت وثورة التكنولوجيا.

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

November 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 / 12

األخبار

اإلمارات والسعودية بصدد التربع
على عرش الريادة العالمية في
البتروكيماويات والطاقة المتجددة
ً
عالميا في
كشف أحدث التقارير الصادرة عن  ،USBالرائدة

مجال إدارة الثروات  ،إلى وجود تسارع شديد ،يصل حد المبالغة،

في وتيرة التحول من الطاقة غير المتجددة إلى الطاقة المتجددة.
وتوقع التقرير الجديد الذي صدر عن مكتب االستثمار الرئيسي

بعنوان الشرق األوسط في مفترق طرق :التحول في مجال

الطاقة ،أن ترتفع أسعار النفط الخام والغاز في السنوات المقبلة.

وقد قال مايكل بوليجر ،رئيس قسم االستثمار في األسواق

الناشئة لدى  UBSالعالمية إلدارة الثروات والمعد الرئيسي للتقرير

“يبدو أن تعطش العالم للطاقة ال ينتهي ،ففي الوقت الذي

تسببت فيه الجائحة في انخفاض الطلب العالمي على الطاقة

مركز دبي المالي العالمي يطلق “إنوفيشن هب”
لدعم نمو إقتصاد المستقبل في دبي
أعلن مركز دبي المالي العالمي،

ً
ً
مستداما ،كونه سيوفر
إقتصاديا

بعيدا عن
األوسط حتى تتمكن من زيادة التنوع في اقتصاداتها
ً

الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب
ً
ً
عالميا
مركزا
آسيا ،والذي يعتبر

أفكار جديدة بأمان وإزدهار في
كل مرحلة من مراحل أعمالها.

أعلى.

“إنوفيشن هب” ،الذي يؤسس

مستويات التعليم لطلبة

القطاع المالي على مستوى

ضمن أكاديمية مركز دبي المالي

ألول مرة منذ الثمانينات ،إال أننا نرى أن الطلب العالمي على
النفط لم يبلغ ذروته بعد”.

مزيدا من الوقت لدول الشرق
وقد يمنح هذا اإلطار الزمني
ً

الهيدروكربون واالنتقال بها إلى قطاعات ذات قيمة مضافة

المركز المالي الرائد في منطقة

للتكنولوجيا المالية ،عن إطالق

البيئة التي تعزز الجهود نحو تطوير

ويوفر “إنوفيشن هب” أعلى

ً
فوفقا للتقرير ،من المرجح أن يأتي الدافع الرئيسي لزيادة الطلب

لمعايير جديدة لإلبتكار ضمن

قطاع النقل .فزيادة الطلب على الصناعات البالستيكية والوصول

ويرسخ سمعة المركز
المنطقة،
ّ

العالمي التي تعتبر واحدة من أنجح

للغاية يمنح للمنطقة فرصة مميزة لتحظى بريادة عالمية في

تسهم في تمكين األعمال وسن

مستوى المنطقة ،وتضم أربع

بعيدا عن
على النفط خالل السنوات المقبلة من قطاعات أخرى
ً

إلى احتياطيات ضخمة من النفط الخام بتكاليف استخراج منخفضة
توريد البتروكيماويات.

المالي في توفير البيئة التي

تشريعات عالمية المستوى وجذب

الجامعات والخريجين والتنفيذيين

مؤسسات التعليم المهني على

كليات بما فيها كلية جديدة حول

كما يتوقع محللو  UBSالعالمية إلدارة الثروات أن يتواصل صعود

أفضل الكفاءات.

مجددا في األفق أمام دول الشرق األوسط للمشاركة
جيدة تلوح
ً

في أفينيو البوابة – المركز المالي

سعر لها في العالم وتُ عد
المثال ،تنتج الطاقة الشمسية بأرخص
ٍ

الشركات والمؤسسات على

على تخريج نحو  25ألف طالب
ً
سنويا من شأنهم رفد القطاع

الرياح كفاءة من حيث التكلفة على مستوى العالم ،بسعر يقل عن

تسريع أجندتها الخاصة باإلبتكار في

ظل جائحة كوفيد – .19

بمهارات جديدة.

وتعتمد منهجية مركز دبي المالي

( )50%شركات التكنولوجيا

نجم إمدادات الطاقة المتجددة بسرعة .ويبدو أن هناك فرصة
في هذه االتجاهات .فاإلمارات العربية المتحدة ،على سبيل

محطة دومة الجندل السعودية واحدة من أكثر محطات طاقة
 2سنت  /كيلو واط في الساعة.

وجاء إطالق “إنوفيشن هب”

في وقت تعمل فيه العديد من

العالمي على تمكين األفراد

المستقبل التي سيتم إطالقها

خالل الفترة القادمة ،والقادرة

ً
ً
ً
وعالميا
وإقليميا
محليا
المالي

وعلى الرغم من أن حوالي نصف

والشركات والجهات التشريعية من

المالية على مستوى دول مجلس
ً
إنطالقا
التعاون الخليجي تعمل

بشكل متكامل ،وذلك بإستخدام

“إنوفيشن هب” المتكامل

أفضل الممارسات العالمية ،حيث

األعمال المؤثرين وشركات النمو

تشكيل مستقبل القطاع المالي
نموذج سيتم إعتباره من بين

سيعمل في “إنوفيشن هب” أكثر
من  250شركة لتطوير حلول تحدد
ً
نموا
مستقبل القطاع وتضمن

من المركز المالي ،إال أن إطالق

رواد
سيُ سهم في جذب المزيد من ّ
لإلنضمام إلى مجتمع مركز دبي

المالي العالمي وبرامج ُمسرّ عات

وحاضنات األعمال الموجودة فيه.
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األخبار

بعملية تعقيم مرافق الرعاية الصحية ،ومكاتب
العمل واألماكن العامة األخرى على فترات
منتظمة.

وتقوم عملية التعقيم في نظام أزور

روبوتيكس الذي طوره فريق كاوست على

استخدام تقنيات الروبوتات المدعومة بالذكاء
االصطناعي واألشعة فوق البنفسجية والذي

أثبتت أنها أنه أكثر كفاءة بست مرات من

عملية التعقيم البشرية باستخدام المعقمات

الكيميائية التقليدية ،حيث يتم تجهيز الروبوت

المتجول بأجهزة استشعار الحركة لتمكينه من

ً
مدعوما بالذكاء
المالحة والتحرك الذاتي بدقة
ً
أيضا من
االصطناعي الذي يمكن الروبوت

شركة ناشئة في كاوست تطور تقنيات للتعامل مع جائحة
فيروس كورونا باستخدام الذكاء االصطناعي والروبوتات
أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

والتقنية مسرعة افتراضية بمسمى “مسرعة

مواجهة كوفيد ”١٩-تهدف إلى دعم المبدعين

والموهوبين ورواد األعمال الطموحين

وشركات االبتكار الصغيرة والمتوسطة

للمساعدة في معالجة أزمة انتشار فايروس

فاريبورزي ،الباحث الرئيسي للمجموعة ،وطالب

الدكتوراه عبدالله الشهري (قائد الفريق)،

لمدة ثالثة أيام لصقل فكرة مشروعهم

واستطاع فريق كاوست الفوز بجائزة البرنامج
يستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي والتعلم

واالجتماعية.

التعقيم باستخدام خوارزميات
الذكاء االصطناعي

أثبت التكامل بين تقنيتي الذكاء االصطناعي

والروبوتات فاعليته الكبيرة في العديد من

الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب اآللي

المجاالت مثل قطاعات الصناعة والزراعة،

(كاوست) للمشاركة في مسرعة مواجهة

الرعاية الصحية نتيجة جائحة فايروس كورونا

في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

الحكومية على مستوى العالم ،وهذا يجعل

من شركة أزور روبوتيكس كمزود لحلول

المالحة الروبوتية ذاتية التحكم بمكانة جيدة

ومراكز التسوق والمستشفيات والمساجد،

مسارات هي :التشخيص الطبي ،المعدات

وتم اختيار فريق من المبتكرين في مجال

والروبوتات من قبل الصناعة والهيئات

األولى لهذه الشركة الناشئة ،فهذا يؤهلها

بصورة ذاتية وسريعة وفعالة.

المحاكاة والتنبؤ ،التحليالت السلوكية

االستثمارات الكبيرة في الذكاء االصطناعي

اآللي والروبوتات في عملية تعقيم المساحات

مشاريع تقدم الحلول لمواجهة جائحة كورونا

والتتبع ذاتية التحكم ،النمذجة الوبائية،

الذكاء االصطناعي ستصل إلى  ٣تريليونات

للعب دور رئيسي في هذا السوق المتنامي.

الكبيرة في األماكن العامة مثل المطارات

الطبية واألدوات الوقائية ،أنظمة الرصد

نموذج عمل الشركة والخطط
المستقبلية

الى دورة تدريب مكثفة في معسكر تدريبي

المبكر وطرق العالج.

واألوبئة المستقبلية األخرى في خمس

لهذه االشعاعات.

دوالر بحلول عام  ٢٠٢٤وذلك نتيجة لدعم

والعضو الخارجي جنيد جويد ،وقد خضع الفريق

عن مشروعهم “أزور روبوتيكس” الذي

وخصصت مسرعة مواجهة كوفيد ١٩-جائزة

وفي الوقت نفسه ضمان عدم تعريض البشر

والمتدرب السابق في المجموعة محمد عفان،

كورونا من خالل تطوير حلول وتقنيات مؤثرة

تصل إلى  ١٠٠,٠٠٠ريال سعودي ألفضل ١٠

فوق البنفسجية القاتلة للفيروسات والجراثيم

تقدر الدراسات الحديثة أن قيمة سوق

وتطوير عرضهم التقديمي.

للحماية والوقاية والتتبع والكشف الطبي

تعقيم األسطح بصورة مستقلة باألشعة

وألن المملكة العربية السعودية هي السوق

للحصول على عروض وتطبيقات محتملة

عديدة في المستشفيات المحلية والمطارات
ً
وخصوصا في مجال تعقيم األماكن المقدسة
في الحرمين الشريفين ،ولن تقف مشكلة
ً
عائقا في وجه الفريق حيث أنهم
التمويل

باإلضافة إلى التمويل المعتمد من مدينة

الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمستثمرين

ولكنه برز وبقوة في اآلونة األخيرة في مجال

المستقبليين المحتملين من النظام البيئي

مجموعة الدوائر واألنظمة المتكاملة ()ICS

(كوفيد )١٩-والتي أثبتت الدراسات الحديثة أنه
ً
نشطا على العديد من
ينتشر في الجو ويظل

الناشئة في المملكة ،سيحصل الفريق على
دعم محتمل من صندوق كاوست لالبتكار،

والكهربائية والحسابية مثل البروفيسور حسين

تسخير مثل هذه التقنيات المؤثرة للقيام

“تقدم” ،ومسك لالبتكار.
الشركات الناشئة
ّ

كوفيد ،١٩-حيث ضم الفريق أعضاء من

 ،في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية
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األسطح لفترة طويلة ،األمر الذي يستدعي

المزدهر لمسرعات المشاريع والشركات

ومكتب نقل التقنية في كاوست ،ومسرعة
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شئون ريادية

«تكفي نظرةٌ سريعة إلى الوراء
حققته «مجموعة
إلدارك أهمية ما ّ
مر
ٍ
ثومبي» من
إنجازات على ّ
السنين ،مع تركيزها الدائم على
األهداف المستقبلية».
تتميّ ز «شبكة مستشفيات ثومبي» اليوم
بكونها أضخم سلسلة من المستشفيات

األكاديمية الخاصة في المنطقة ،وهي ّ
توفر
الرعاية الطبية والصحية لمرضى في أكثر
ً
بلدا .أما قسم الرعاية الصحية في
من 175
«مجموعة ثومبي» فيدير  8مستشفيات

أكاديمية و  10عيادات عائلية و  5مختبرات

تشخيصية و  46منفذ تجزئة لبيع األدوية،

فيما تتولى الجامعة وشبكة المستشفيات

والعيادات األكاديمية في ثومبي تدريب نحو

 20٪من األطباء و 60٪من المتخصصين في
ً
إيجابا
الرعاية الصحية في الدولة ،ما ينعكس

وبشكل ملفت على قطاع الرعاية الصحية
ٍ
في الدولة والمنطقة؛ ولدى المجموعة أكثر
من  3500موظف ،من بينهم  400طبيب.

وفي هذا السياق قال الدكتور محي الدين
ثومبي ،الرئيس المؤسس «لمجموعة

ٌ
نظرة سريعة إلى الوراء
ثومبي»« :تكفي
إلدارك أهمية ما ّ
حققته «مجموعة ثومبي»

إنجازات على مرّ السنين ،مع تركيزها
ٍ
من
الدائم على األهداف المستقبلية» .وأضاف
ّ
تتحلى بها «مجموعة
أن «الحماسة التي
ّ
مبادرات فريدة
ٍ
ثومبي» للشروع في

بشكل كامل مع الرؤية االستراتيجية
تتماشى
ٍ
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهي سرّ
اعتبرت
ُ
نجاحها المستمر» .وقال»:لطالما

أن النعمة التي أغدقها الله علينا ،ودعم
ّ

حكومة دولة اإلمارات ،وفرادة وحماسة

فريقنا هي العوامل األساسية الثالثة

الخاص في المنطقة ،مستشفى ثومبي

الصحي «بودي آند سول هيلث كلوب»

تضم «مدينة ثومبي الطبية» :جامعة الخليج
ّ

والمزود بأحدث
مستشفى إلعادة التأهيل
ّ

و»بلندز آند برويز كوفي شوب» وغيرها،

المنطقة ،مستشفى جامعة ثومبي -أكبر

ثومبي الطبية» على منافذ لصيدلية ثومبي،

هاوسينغ برودجكت» الذي يستوعب 2500

مستشفى ثومبي لألسنان -أول مستشفى

إلى المختبر المركزي لمختبرات ثومبي -أكبر

بفضل تجهيزها بأحدث المرافق ووسائل

أسنان أكاديمي في منطقة الشرق
طب
ٍ
ّ

قبل وكالة  CAPالعالمية في المنطقة ،إلى

إلنجازاتنا».

الطبية -الجامعة الطبية الخاصة الرائدة في

مستشفى أكاديمي خاص في المنطقة،

الصورة © مجموعة ثومبي

الدكتور محي الدين ثومبي ،الرئيس المؤسس «لمجموعة ثومبي»

خاص لألسنان في البالد وأكبر مستشفى

األوسط واألضخم في القطاع الصحي

للعالج الطبيعي وإعادة التأهيل -أكبر

التجهيزات في البالد .وتشتمل «مدينة

بما في ذلك أكبر صيدلية آلية ،باإلضافة

مختبرات التشخيص الخاصة المعتمدة من

جانب مرافق الترفيه والضيافة ،مثل النادي

و»ثومبي فود كورت» ومطعم «ذا تراس»
وكذلك المشروع السكني للطالب «ثومبي

موظف وطالب.

المتطورة ،تجتذب «مدينة ثومبي
الراحة
ّ
ً
عددا من الزوار يصل إلى 15000
الطبية»
ً
يوميا.
فرد
ٍ
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مدينة ثومبي الطبية

ً
ً
أساسيا في النهوض بالتعليم
دورا
عجمان تلعب
الطبي والرعاية الصحية واألبحاث العلمية

ً
عاما
"مجموعة ثومبي" تؤكد حضورها على الخارطة العالمية على مدى 23

تأسست

«مجموعة ثومبي» في

العام  1998من قبل الرئيس المؤسس

محي الدين ثومبي ،والسيما في القطاعات
األساسية لتخصصاتها في التعليم الطبي

والرعاية الصحية واألبحاث العلمية .اإلنجازات
المتواصلة والفريدة التي ّ
حققتها ،والسمعة

المميّ زة التي حصدتها هذه المجموعة
بمختلف مؤسساتها في دولة اإلمارات
العربية المتحدة جعلتها ّ
تحقق كل ما هو

صحي أكاديمي
اإلطالق ،وأول نظام
ّ
والوحيد الخاص ،وأكثر من ذلك بكثير.

الدور الرائد الذي لعبته وتستمرّ في لعبه
«مجموعة ثومبي» على مستوى المنطقة،

صروح فريدة من نوعها،
أدى إلى إنشاء
ّ
ٍ
مثل «مدينة ثومبي الطبية» في عجمان-

دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتي تتميّ ز
المتطورة في مجاالت التعليم
بمرافقها
ّ

المتقدم والمتواصل على الخارطة
حضورها
ّ
العالمية.

تتميّ ز «مدينة ثومبي الطبية» بامتالكها
أحدث التقنيات والخبرات العالمية في

التدريس والتدريب وتقديم الرعاية الصحية

والبحوث واالبتكار ،وكذلك في جذبها أفضل
الطالب والمواهب المهنية للمساهمة في

مستقبل للتعليم والرعاية
تحقيق أفضل
ٍ
الصحية واألبحاث المتخصصة .تحتضن

«جامعة الخليج الطبية» مئات الطالب من
ً
هيئة تدريسية
ٍ
بلدا بإشراف
أكثر من 86

وبلغت كلفة تشييدها أكثر من مليار درهم،

أنشأت جامعة الخليح الطبية عالقات تعاون

الخاص ليس على مستوى دولة اإلمارات

مرموق حول العالم.

المنطقة ،مثل أول جامعة طبية خاصة،

مشروع من نوعه في القطاع
وتُ عتبر ّأول
ٍ

November 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 / 16

مركز إقليمي للتعليم
أهم
تطورها لتصبح
ّ
ّ
ٍ
الطبي المستقبلي والرعاية الصحية الحديثة
المتقدمة ،مكرّ ً
سة
واألبحاث العلمية
ّ

والرعاية الصحية والبحث العلمي والترفيه

غير عادي ،وكرّ ستها «األولى» في العديد

وأول مستشفى أكاديمي خاص على

الشرق األوسط بكاملها ،وقد واصلت

تجمع خبراء من أكثر من  30جنسية ،وهي

والضيافة واللياقة البدنية وما إلى ذلك،

من المجاالت وسط القطاع الخاص في

العربية المتحدة فحسب ،بل في منطقة

أكبر جامعة طبية خاصة في المنطقة.

قوية مع حوالي  70جامعة ومعهد بحث

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات أسواق

ً
إلكترونيا عبر منصتنا ،مع منح الموافقة األولية
في غضون أقل من  24ساعة والموافقة

النهائية في غضون سبعة أيام .ويتراوح حجم

القروض التي تقدمها فودكس كابيتال ما بين
 5000دوالر أمريكي ( 18,750ريال سعودي)
وحتى  133,000دوالر أمريكي (500,000

«نفتخر في فودكس بقدرتنا اليوم على السماح للتجار بتمويل
رأس مالهم العامل من خالل منحهم إمكانية الوصول إلى
قروض صغيرة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من خالل
فودكس كابيتال ،مع الحفاظ على هدفنا المتمثل في تعزيز
القيمة المضافة التي نقدمها لعمالئنا وتسهيل أعمالهم».

ريال سعودي) حسب الحاجة من قبل المشاريع
الصغيرة».

وبهدف إطالق الصندوق ،عقدت فودكس

كابيتال شراكة مع شركة «معالم للتمويل»
ً
مقرا
التي تتخذ من المملكة العربية السعودية

لها ،وهي الشركة الرائدة في مجال التمويل
المتوافق مع الشريعة اإلسالمية لألفراد

والشركات الصغيرة والمتوسطة .كما حصل
المنتج على موافقة مؤسسة النقد العربي

السعودي .وستركز المرحلة األولى بشكل

أساسي على عمالء فودكس الحاليين ،المؤهلين
ً
مسبقا ،ليتم بعد ذلك توفير القروض على نطاق
واسع في المملكة العربية السعودية قبل نهاية
العام الحالي.

قائال« :لقد كان توفير التمويل
وتابع الزيني
ً
ً
للمشاريع جزءا من رؤيتنا منذ البداية ،وذلك

بهدف تقديم منصة متكاملة ألصحاب األعمال
ليتمكنوا من إدارة أعمالهم على أفضل وجه.

ونفتخر في فودكس بقدرتنا اليوم على السماح

للتجار بتمويل رأس مالهم العامل من خالل

منحهم إمكانية الوصول إلى قروض صغيرة
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من خالل

فودكس كابيتال ،مع الحفاظ على هدفنا

المتمثل في تعزيز القيمة المضافة التي نقدمها
لعمالئنا وتسهيل أعمالهم».

نجحت فودكس حتى اآلن في خدمة أكثر من

خمسة آالف عميل وتنفيذ ما يربو على أكثر من

مليار طلب من خالل منصة فودكس ،وبقيمة
إجمالية وصلت إلى  200مليون دوالر أمريكي

ً
شهريا عام .2020
( 750مليون ريال سعودي)
ً
حاليا خدماتها إلى أكثر من خمسة
وتوفر الشركة
آالف عميل وعشرة آالف مطعم ومنفذ لبيع

ناشئة في مجال دعم قطاع

المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة
بالتكنولوجيا الحديثة ،حيث تعتمد

الشركة بتأسيس خمسة مكاتب

نظام  SaaSاإليكلوجي المتكامل

في المملكة العربية السعودية

ً
كبيرا في
إقباال
والذي يشهد
ً

واإلمارات العربية المتحدة واآلن

قطاعي المطاعم والتجزئة من

في مصر .يتوفر برنامج وتطبيق

خالل دعم عملياتها الرقمية من

فودكس باللغات اإلنجليزية

البداية حتى النهاية .تتمثل رؤية

والعربية والفرنسية ،مما يجعلها

الشركة في أن تصبح الشريك

أحد أقوى شركات البرمجيات

الرائد في مجال حلول التقنية

الواعدة المعتمدة على خدمة

المالية (فينتك) والبرمجيات على

 SaaSفي منطقة الشرق األوسط
ً
وقريبا سيتوافر
وشمال إفريقيا.

مستوى العالم لتجار التجزئة
والبائعين الذين يرغبون في تنمية

التطبيق باللغة اإلسبانية كذلك.

أعمالهم.

تقدم فودكس خدماتها على مدار

تتمثل مهمة فودكس في تعزيز

الساعة وطوال أيام األسبوع،

قدرات أصحاب المطاعم ومتاجر

وألكثر من خمسة آالف عميل

التجزئة من خالل نظام نقاط بيع

نفذوا ما يربو على مليار عملية

وإدارة مطاعم إلكتروني سحابي

من خالل نظام فودكس ،لخدمة

شامل بما يثري عملياتهم اليومية.

أكثر من  10آالف منفذ لألطعمة

يخدم النظام شتى األنشطة في

والمشروبات.

قطاع األطعمة والمشروبات؛ من
مطاعم ومقاهٍ بقالبها التقليدي
ومطاعم الوجبات السريعة ومخابز
وصوال إلى
وشاحنات الطعام
ً

المطابخ والبقاالت السحابية ،كما
تدعم متاجر التجزئة األخرى ،مثل

محالت بيع الزهور والمكتبات
والمتاجر الصغيرة.
تأسست فودكس عام 2014

األطعمة والمشروبات .وبعد ترسيخ مكانتها في

األولى عام  ،2014دشنت فودكس عملياتها
ً
حاليا في
في مصر خالل الشهر الماضي ،وهي

ً
رئيسيا لها .وقد أتاح الطلب

طور إغالق جولتها االستثمارية الثانية.

في جميع أنحاء منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا توسع

واتخذت من الرياض ،عاصمة

السوقين السعودية واإلماراتية منذ انطالقتها
الصورة © فودكس

فودكس شركة سعودية

فودكس من الشركات والبائعين

ً
مقرا
المملكة العربية السعودية،
السريع والمتنامي على خدمات
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«يمثل التدفق النقدي نقطة
هامة ألصحاب األعمال
الصغيرة في الوقت الحالي،
لذلك أردنا أن نوفر لهم منصة
شاملة تغطي احتياجاتهم
المالية كذلك بما يساهم في
دفع عجلة نمو أعمالهم».
عبد الله طهبوب،
المدير المالي في فودكس

صندوق فودكس
السعودية للقروض

 100مليون دوالر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلنت

فودكس ،الشركة السعودية

الناشئة والمتخصصة في تقديم حلول

تكنولوجية حديثة متكاملة لنقاط البيع وإدارة

المؤسس والرئيس التنفيذي لفودكس:

«يمثل التدفق النقدي نقطة هامة ألصحاب

األعمال الصغيرة في الوقت الحالي ،لذلك
أردنا أن نوفر لهم منصة شاملة تغطي

احتياجاتهم المالية كذلك بما يساهم في

دفع عجلة نمو أعمالهم».

من جهته قال عبد الله طهبوب ،المدير

والمقاهي على إدارة أعمالهم ،بأنها تمكنت

المالي في فودكس« :نسعى من خالل

( 375مليون ريال سعودي) لدعم تجار

في طريقة إقراض الشركات الصغيرة

من جمع مبلغ  100مليون دوالر أمريكي

إطالق هذا الصندوق إلى إحداث ثورة

المطاعم ومتاجر التجزئة ،عن إطالق فودكس

المأكوالت والمشروبات السعوديين لتخطي

والمتوسطة ،حيث سيمكن الصندوق

وبهذا الصدد صرحت الشركة التقنية الناشئة،

خالل تمكينهم من الحصول على قروض

وأكثر مرونة من معظم مرافق اإلقراض

ونقاط البيع لمساعدة أصحاب المطاعم

وحول ذلك قال أحمد الزيني ،الشريك

كابيتال ،ذراع الشركة للقروض الصغيرة.
التي توفر منصة واحدة إلدارة المطاعم
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التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد -19من

صغيرة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

المستفيدين من االقتراض بشكل أسرع

في المنطقة .عملية التقديم لدينا مباشرة،

حيث يتم استكمال كل ما يتعلق بالطلب

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات أسواق

سارة شماع،
مؤسس سيترون

ما هي االعتبارات األساسية التي
يجب على رواد األعمال أخذها
باالعتبار عند تأسيس أعمال في
الشرق األوسط ولماذا؟

وتتوفر هذه المنتجات في

أكثر من  100متجر في دولة

اإلمارات والكويت والمملكة
العربية السعودية ومملكة

البحرين وفي سلسلة متاجر

معروفة مثل «سبينيس»

و»وايتروس» و»هولمارك»

و«توي ستور» و«بوردرز» وهوم
سميث» و«هاوس أوف فرايزر»

و«بامبل بي» و«مجرودي»

و«بايبي شوب» .كما تتوفر

هذه المنتجات على عدد من

شركاء في جنوب شرق آسيا.

لتشمل منتجات تستخدم على

تدخل مرحلة الربحية بعد ،ولكنها
ً
كثيرا
وفريق عملها استثمروا

وإنفاق العودة إلى المدارس.
ومع بداية انتشار فيروس

العالمة التجارية .ويتوقعوا

الطلب على علب الطعام

تقول شماع إن الشركة لم

في األبحاث والتطوير وبناء

مدار العام بدل حصرها بمنتجات

كوفيد ،19-تضيف شماع ان

البدء بجمع األرباح بعد نجاحهم

ً
محدودا،
وزجاجات المياه كان

دول مجلس التعاون الخليجي،

مع إعادة افتتاح المدارس.

في توسعة أعمالهم خارج

وهي ممتنة لعودة الطلب

وحسب شماع ،فإن منتجاتها

أصبحت تُ عتمد وينصح بها من

مواقع التجارة اإللكترونية ومنها

قبل المدارس ألولياء األمور،
ً
نظرا ألن علب الطعام سهلة

وسيكسث ستريت .كما وقعت
ً
مؤخرا اتفاقية توزيع
«سيترون»

مساعدة من ناضج مما يجعلها
آمنة للطالب واألساتذة.

السعودية هذا الشهر ،سيمكنها

رواد األعمال الذين يمارسون

في السعودية .وباإلضافة إلى

بالحفاظ على السيولة النقدية،

أمازون ونون ومامزورلد وسبري

وبايبي شوب وفيرست كراي

جديدة في المملكة العربية

من بيع منتجاتها في  200متجر
دول مجلس التعاون الخليجي،

تستعد العالمة التجارية إلطالق
عملياتها في المملكة المتحدة

الصورة © سيترون

ً
حاليا مفاوضات نهائية مع

وبعد توسيع محفظة منتجاتهم

«سوق الشرق األوسط
سوق كبيرة ولكنها مقسمة
حيث إن كل دولة لها ثقافتها
وعاداتها وديناميكيتها
الخاصة .التوسع في الشرق
سهال حيث
األوسط ليس
ً
ينبغي عليك المحاولة وعدم
االستسالم .أنصح كل شخص
يمتلك فكرة بالمرونة وإجراء
إطالق خفيف لمشروعه
أوال ومراقبة انطباع العمالء
ً
وإجراء تعديالت على القيمة
المقدمة حتى ينجح المشروع.
كما أنصح رواد األعمال بأن
يحيطوا أنفسهم برواد أعمال
ناجحين أو مرشدين بإمكانهم
مساعدتهم وتوجيههم خالل
العملية .وهناك خطوة هامة
قبل إطالق شركة ناجحة وهو
ضمان أن المنتج ال يستهدف
سوق متخصصة صغيرة ،حيث
ً
تحديا».
إن التوسع سيكون

والواليات المتحدة األمريكية

بحلول نهاية العام ،بينما تجرى

تدخال أو
الفتح وال تتطلب
ً

تنصح شماع نظراءها من

نشاطاتهم وسط أزمة كورونا

واالهتمام بفريق العمل،

واالنفتاح على طلب المساعدة

ضمن شبكة أعمالك،

واالستفادة من الوقت بطريقة

مثالية.
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سارة شماع،
مؤسس سيترون

هل

تعاني مع أطفالك بسبب عادات

تناول الطعام الصعبة لديهم؟ وبينما يعود

األطفال إلى مدارسهم ،نسلط الضوء على

شركة ناشئة جديرة بالحديث عنها ومتابعتها.

فقد انطلقت شركة «سيترون  »Citronفي
العام  2017لتوفير وجبات ممتعة لألطفال
من خالل مجموعة من المنتجات مثل علب

الطعام وزجاجات المياه وأوعية الطعام

المصممة بطريقة غريبة األطوار وبأنماط

ملونة .هذه الشركة الناشئة التي يقع مقرها

في دبي أسستها األم سارة شماع ،التي
ً
معروفا بطباعها المتقلبة والصعبة
كان ابنها

في تناول الطعام ،مما دفعها إليجاد هذه
الفرصة المميزة .تقول سارة »:عندما بلغ

ً
شهرا ،أرسلته إلى الحضانة وعند
ابني علي 16

موعد خروجه ،أخبرتني معلمته أن الطعام

تسرب من علبة طعامه واختلط أكله ،ولذلك
فإنه رفض تناول أي شيء ».وقد دفع هذا
ً
إلكترونيا على
األمر شماع إلى البدء بالبحث

علبة طعام مالئمة ضد التسرب واندالق
الطعام ،ويحتوي على أقسام وبأشكال

مالئمة لالختيارات ،مما دفعها للبحث

أكثر وإجراء التجارب وانتهى األمر بإطالق

«سيترون».

وبدأ األمر كمشروع جانبي ترفيهي ،حيث

تم تصنيع  3,000وحدة في الطلب األول،

وتمنت سارة أن تنجح ببيع كامل الكمية في

غضون أشهر ،ولكن الكمية بيعت بالكامل

في غضون أسبوع ،مما جعلها تشتري 8,000

وحدة جديدة نجحت ببيعها في غضون ثالثة

أشهر .هذا األمر أكد نظرة سارة بأنها ليست
الشخص الوحيد الذي يبحث عن حلول لهذه

المشكلة .وأطلقت شركتها بمنتج واحد وهو

علبة الطعام البسيطة .ومع نمو الشركة،

شركة سيترون

تحويل وجبات األطفال إلى تجارب ممتعة
(وأسهل على األهالي)
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قامت مع فريق عملها باالستمرار في تشكيل
مجموعة جديدة من النماذج والمنتجات،

واستحدثت علب الطعام الخفيف وأوعية

الطعام وزجاجات المياه ،حيث باتت تمتلك
ً
ً
ومجموعة تلبي متطلبات
منتجا
اليوم 55

ً
مؤخرا هذا الشهر.
المراهقين أطلقتها

تضيف سارة قائلة »:إنني شغوفة بابتكار

حلوال ملموسة لألطفال
منتجات جديدة توفر
ً
واألمهات».

تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح

شئون ريادية

 .3تعزيز الظهور

تأكد من توفر مؤشرات األداء الرئيسية

لقادة األعمال الستخدامها من أجل قيادة
خطط العمل .زود مدرائك بمعلومات

وبيانات ذكية في الوقت الفعلي والتي

تزودهم بدورها بالرؤية التي يحتاجون
إليها.

 .4أخذ العمالء والموردين بعين
االعتبار
قم بمراقبة الصحة المالية للعمالء

والموردين وحاول العمل مع العمالء

سبع نصائح

لوضع حافز جيد للمدفوعات .وقم بإعداد

مجموعة من أولويات الدفع للموردين،

حتى ال تتأثر عملياتك ولتركز على تسوية

لتحسين رأس المال العامل الخاص بعملك خالل األزمة
بقلم حسين صفا

بعد

مرور ما يقرب من شهرين على

 .1التغيير من خالل تحديد األولويات
قم بإعداد تقييم شامل لألعمال التجارية

فيها كل شركة أخرى بالالزمة ذاتها.

على كل من الشركات واألفراد على حد

وأين تقف حاليً ا.

للحفاظ على استمرارية أعمالنا هو التدفق

 .2األولوية للتدفق النقدي

واضطرت الشركات إلى تسريح موظفيها ،ال

النقدي الشركات على تقليل التكاليف غير

النقدي .تضررت معظم القطاعات بشدة،

سيما في قطاعات النفط والغاز والضيافة
وتجارة التجزئة والسفر والترفيه ،في حين

اضبط منتجاتك أو خدماتك بحيث تتعدى

الضرورية ،وتحسين تجربة العمالء ،واستعادة

التي ستخرج عن هذا الوباء لجعلها أقوى

األرباح بسرعة أكبر بمجرد استقرار األسواق.

وتمكنت الشركات التي قامت باتخاذ

المؤسسة مثل:

الشركة ،وقم بتعزيز الثقافة المالية عبر

إجراءات سريعة وقوية فقط من النجاة.

> التنبؤ بالتدفقات النقدية ،من خالل إجراء

دائما التدفق
يجب التوقف عندها هي
ً
النقدي .فالنقد هو أساس وشريان أي

> وضع الضوابط الصحيحة لتجنب

أكثر من اإلنفاق

الوباء جميع الشركات على إعادة التفكير

> تجنب عمليات الشراء غير الضرورية ،وتحفيز

مؤسسة .وبشكل عام ،فقد أجبر هذا

 .6تنويع المنتجات

يمكن أن يساعد التركيز على تحسين التدفق

استفاد آخرون من اإلغالق المفروض ،مثل

وبهدف البقاء فإن النقطة األولى التي

الجدد ،حتى إن كان ذلك خالل أوقات تمر

فائدتها فترة الجائحة فقط ،ولكن لتغطي
فترة ما بعد الوباء ً
أيضا .يجب أن تبحث

ابدأ في التركيز على فرص الربح السريع داخل

شركات التكنولوجيا.

يجب أن تركز الشركات على جذب العمالء
المحتملين بهدف إيجاد العمالء الحقيقيين

انتشار الوباء الذي ضرب العالم على غفلة

جميعا أن العامل األهم
سواء؛ تعلمنا
ً

قد تكون بحاجتها في الوقت الحالي.

 .5البحث عن عمالء جدد

ً
جيدا .وثانيً ا،
أوال قم بفهم وضعك المالي
ً

وبكل قوته ،وفرض حالة من عدم اليقين

جميع المدفوعات المهمة للموردين التي

الشركات المختلفة عن االتجاهات الناشئة

من ذي قبل.

 .7التركيز على التحول الرقمي

يمكن أن يؤدي تحسين التواجد عبر

اإلنترنت إلى تحسين الكفاءة والفعالية

التعديالت التي تساعد على ضمان أن اإليراد

بشكل كبير ،وتقليل المهام المتعلقة
إعادة تنظيم العمليات.

دائما تمكين
في الختام ،ومن المهم
ً

المدفوعات المبكرة

بالمعامالت بشكل كبير ،والمساعدة في

في استراتيجياتها ،والتركيز على تحديد كيف

الفريق على خفض التكاليف واستغالل النقد

موظفيك من االستجابة بشكل أكثر

العالمي من هذه األزمة .وفيما يلي بعض

> تشجيع الفريق على التركيز على بيع

اإلنسان بطبعه قابل للتكيف مع كافة

الشركات على تحسين رأس المال العامل:

النقد بشكل سريع

ستبدو أعمالهم بمجرد خروج االقتصاد
النصائح من  BMB Groupلمساعدة

> مراقبة أداء مدفوعات العمالء

المنتجات الموجودة في المخزون لتوليد

فعالية وتقليل الخسائر عند حل المشكلة.

ظروف ،وينبغي اعتبار الوباء الحالي
وسيلة لمزيد من التطور والنمو.
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جهود إضافية فعالة
كيف يمكن للشركات ضمان سالمة مكاتبها
وبيئة عملها في اإلمارات بقلم هايثر نظام

ً
قريبا من بُ ؤر االنتشار الجديدة للفيروس أو
يتنقلون عبر المواصالت العامة .وتسمح

هذه التقنية للمؤسسات بتوفير الوقت
ومنع الدخول لمكان العمل لمنع انتشار
الفيروس.

 .3مراقبة استخدام األماكن
المشتركة

طريقة أخرى يمكن أن تكون ذات فائدة
للملفات اإللكترونية والتتبع تكمن في

اإلشراف على إدارة استخدام المناطق

المشتركة مثل المطابخ وغرف المؤتمرات

فمثال يمكن أن
وقاعات تناول الطعام.
ً
يكون الدخول لغرف المؤتمرات عن طريق

البطاقات الشخصية وأرشفة سجل الدخول.
وعند استخدام غرفة المؤتمرات ،يتم برمجة

النظام إلعالم الفريق اإلداري بضرورة

إغالق الغرفة حتى يتم تعقيمها ومن ثم
ً
مجددا لالستخدام.
إتاحتها

 .4التواصل السريع

مع عدم وجود حلول ملموسة على المدى

المطابخ وأزرار المصاعد ومقابض األبواب

يمكن لمنصة تواصل متكاملة مزودة

ضمان أمان وسالمة بيئة العمل مع العودة

في عملية جرد المنتجات واألدوات مثل

تحديثات حول السالمة أن تضمن إيصال

الوباء وتفادي ظهور بُ ؤر تفشي جديدة.
تعتبر برامج السالمة في بيئة العمل فعالة
ً
جدا عندما تكون شاملة وواضحة ووفق

واحدة واألقنعة ومحاليل التعقيم وغيرها

القريب لهذه الجائحة ،تبرز أهمية برامج

إلى الوضع الطبيعي والحرص على مكافحة

معايير مختلفة ،تسمح للشركات باتخاذ

قرارات مدروسة حول إيقاف أو استمرار

والطابعات .ويمكن للنظام أن يساهم

بمزايا تشمل لوحة رسائل مشتركة تحوي

جل التعقيم والقفازات التي تستخدم لمرة

الرسائل المطلوبة للموظفين .ويمكن

من المعدات الوقائية.

وبإمكان المنصة رصد كل نشاطات

 .2دخول آمن لبيئة العمل

هناك عدد من الجوانب المختصة بدخول

تصميم البرنامج حسب احتياجات المؤسسة،
التنظيف والتعقيم في مكان العمل ،وحالة

الموظفين الصحية وتوفير معلومات محدثة

من لوحة تحكم واحدة .ومع امتالك قادة

عملياتها المستقبلية .وينبغي على الشركات

الموظفين لمكان العمل التي يمكن إدارتها

األعمال لألدوات المالئمة ،فإنهم سيجدون

السليمة التي تسمح لها بمراقبة العمليات
ً
يوما بيوم مثل اإلجراءات
في مكان العمل

سبيل المثال ،يمكن للشركات تعميم

ومراجعة العمليات وتشديد اإلجراءات أو

التفكير باالستثمار في األدوات الرقمية

التالية:

بفعالية عن طريق التتبع الرقمي .فعلى

ونشر وتجميع بيانات واستبيانات تقيم

ذاتي وتقصي المخالطين وطرق انتقال

سهولة في تقييم التطورات األسبوعية

تخفيفها.

هي أوقات مربكة مع عدم وجود أي

ً
تصريحا
ومواصالت الموظفين قبل منحهم

مؤشرات حاسمة حول انتهاء الفيروس.

يمكن لنظام تتبع النظافة أن يسمح لفرق

هذه االستبيانات على لوحة تحكم خاصة

مستقرة للموظفين العائدين إلى مكاتبهم

لمكان العمل قبل قدوم الموظفين وبعد

انصرافهم خالل اليوم .ويضمن هذا البرنامج

وعندما يسجل موظف إجازة مرضية ،يتم
ً
أوتوماتيكيا إرسال نموذج له لملئه كإجراء

العمل واألجهزة واألماكن المشتركة التي

اإلصابة ،يمكن استخدام هذه المعلومات

 .1تنظيف وتعقيم مكان العمل
النظافة بمراقبة عمليات التعقيم اليومية

تعقيم كافة أسطح ومكاتب ومناطق
يلمسها ويتواجد فيها الموظفون مثل
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بدخول مكان العمل .ويمكن تحميل بيانات
تظهر النتائج الصحية ألغراض االمتثال.

احترازي .وفي حال ازدياد عدد حاالت

لتقصي وتحديد الموظفين الذين يعيشون

ويمكن أن تكون األوضاع صعبة وغير

بعد أسابيع من العزلة .وعلى الجانب اآلخر،
سيلمس الموظفون أن صاحب العمل

ملتزم بضمان سالمة بيئة العمل ،ويتخذ
ً
ً
حازما
نظاما
كل اإلجراءات الوقائية ،ويطبق

لرصد العمليات وخفض المخاوف وزرع الثقة
وتعزيز نفسية الموظفين.
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قوة التنوع/
مجموعة المسعود

تنوع األنشطة جعلها في الصدارة

السيد أحمد رحمة المسعود ،نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود ،يطلعنا في هذا العدد
على المزيد من نجاحات هذه المجموعة العريقة في اإلمارات والمنطقة ,قدرتها على مواجهة مختلف
الصعوبات التي مرت عليها ،واالسهام الكبير في الجهد االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ً
نوعت أنشطتها االستثمارية
كانت المجموعة
دائما وما زالت في طليعة الشركات اإلماراتية التي ّ
لتشمل معظم القطاعات االقتصادية من التجزئة إلى الطاقة ,والعقار ,والصناعة ،والرياضة وغيرها
من األنشطة الموازية األخرى .في ظل جائحة كوفيد 19-تبنت المجموعة سياسة ابتكارية سباقة
ومرنة لتجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة.
حملة وقاية

تميزت حملة «وقاية» التي تبنتها

لعمالئنا ومجتمعنا ،من خالل ابتكار منهجية

عمل متطورة تحاكي أعلى المعايير العالمية.
واألقسام ومراكز الخدمة التابعة للمجموعة،

التي أطلقتها شركات المجموعة

متعددة لحماية سالمة الموظفين والعمالء.

القيمة المضافة التي قدمتها المجموعة؟

ضمان سالمة العمالء والموظفين ،وإطالق

مجموعة المسعود والشركات التابعة لها

بالفعالية وتحد من التعامالت المباشرة

الفاعلة ضمن القطاع الحكومي في إمارة

المجموعة بتقديم حلول مبتكرة لضمان

وشملت حملة «وقاية» جميع الشركات

الصعبة ،ما هي أهمية هذاه الحملة وأبرز

حيث انفرد كل قسم بإطالق مبادرات

استمرار األعمال ومواجهة المواقف
نقاطها؟

شكل ضمان استمرارية العمل أحد أهم

أولوياتنا في ظل التحديات غير المسبوقة

وتعتمد الحملة على  4ركائز رئيسة ،تشمل

التي يعيشها العالم أثر ظهور فيروس كورونا

ُطرق افتراضية جديدة للعمل تتصف

نعمل منذ ذلك الوقت بالتعاون والتنسيق

غير الضرورية ،وتسريع وتيرة تبني ُطرُ ق
عمل جديدة لنا ولعمالئنا من خالل تقنياتنا

(كوفيد– )19في شهرفبراير الماضي ،حيث
المستمر مع المؤسسات الحكومية التي

أنشطة متنوعة

المسعود مجموعة شركات تعمل في

قطاعات مختلفة .ماهي أهم المبادرات

ومساهماتها في جهود الحكومة .وماهي

منذ تأسيسها مع قيام االتحاد ،حرصت

على بناء شراكات تكاملية متينة مع الجهات

أبوظبي واالمارات الشمالية .وفي اآلونة
ً
ً
جديدا
مفهوما
األخيرة ،قدمت المجموعة

تقود بدورها الجهود والمساعي لمحاربة هذا

والتطبيقات التي ابتكرتها وحدات األعمال

ً
استنادا إلى
للعمل مع القطاع الحكومي،

المسعود في هذا الصدد ،حملة «وقاية»،
ً
خصيصا لحماية صحة
المبادرة المصممة

االقتصاد العالمي واتخاذ إجراءات استباقية

الحيوية التي تعمل ضمنها ،بما فيها قطاع

على المدى الطويل.

والعقاري وغيرها>>> .

الوباء والحد من تداعياته .وأطلقت مجموعة

وسالمة موظفينا وتقديم الدعم الكامل

لدينا ،ومراقبة واستشراف سيناريوهات

للحد من تأثيرات «كوفيد »19-على أعمالنا

خطة استراتيجية تشمل مختلف القطاعات
السيارات والقطاع الصناعي والبحري
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قادة

ً
مفهوما
«تقدم مجموعة المسعود
ً
جديدا للعمل مع القطاع الحكومي،
ً
استنادا إلى خطة استراتيجية
تشمل مختلف القطاعات الحيوية
التي تعمل ضمنها ،بما فيها
قطاع السيارات والقطاع الصناعي
والبحري والعقاري وغيرها».
أحمد رحمة المسعود،
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود
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البشري باعتباره ركيزة أساسية

لدعم مسيرة التنمية االجتماعية

واالقتصادية .كما أن مكانة
الدولة العالمية وعالقاتها

عالية جدا .كما يمكن للشركات

االستفادة من البيئة التنظيمية
التي تمكن المستثمرين من

االختيار من بين مجموعة من

التجارية واالقتصادية واإلنسانية

المناطق الحرة المتخصصة

الدول حول العالم ،ساهمت

التأشيرات الذهبية الجديدة

المتينة مع شبكة واسعة من

والتراخيص ،واالستفادة من

في تخفيض التداعيات السلبية

لمدة  10سنوات ،في حين

على االقتصاد المحلي.

المباشر باإلمارات ،قفزة نوعية

والتأثيرات التي أنتجتها األزمة

ما هي المزايا التي تقدمها

أبوظبي كوجهة استثمارية

للشركات المحلية والدولية؟
منذ عشرات السنين ،ميزت

يشكل قانون االستثمار األجنبي
لبيئة األعمال ومناخ االستثمار

بالدولة ،إذ يعزز من جاذبيتها أمام
االستثمارات األجنبية.

ما هي الطرق التي تعمل بها

أبوظبي ودولة اإلمارات بشكل

الشركات المحلية على تحسين

االقتصادية المنفتحة وتقديم

تعتمد الشركات المحلية على

عام في تبني السياسات

بيئة عمل تنافسية جعلت منها
الوجهة األولى والمفضلة

لالستثمارات األجنبية في

المنطقة ،وساهم في ذلك
ً
أيضا ،االستقرار السياسي

عملياتها وسط ضغوط التكلفة؟

خطط استراتيجية واضحة

تستهدف تعزيز أعمالها وتحسين

عملياتها وسط ضغوط التكلفة
الراهنة ،كما أنها تعمل على

زيادة اإلنتاج ،والبحث في فرص

واألمني ،واألمان ،إضافة إلي

جديدة لالستثمار والتوسع،
ً
وفقا لخطط عمل
وذلك

استثمارية نظيفة ومحفزة .كما

الشركات اليوم بترشيد مصاريفها

القوانين التي تحمي رؤوس

األموال إلى جانب تهيئة بيئة

امتازت اإلمارة والدولة منذ زمن

مدروسة وممنهجة .وتقوم

والتركيز على الفرص المتاحة

وتوظيفها بشكل أمثل ،باإلضافة

مجموعة المسعود على خطة
عمل ممنهجة للتكيف مع

إلى اعتماد الرقمنة ودمج تقنيات

المتغيرات والمستجدات ،من

لتحسين كفاءة األعمال ،ودراسة

والقدرة على مواجهة أي تغيير

احتياجات العمالء.

أو العالمي – مثل انتشار فيروس
ً
كورونا
مؤخرا>>> .

المعلومات وتقنيات العمليات
السوق بشكل أفضل لتلبية

ويعتمد كل قسم من اقسام

خالل عملياته التي تتسم بالمرونة
يطرق سواء على الصعيد المحلي

«يمثل قطاع السيارات دعامة أساسية في
أعمال المجموعة ،حيث حافظت مجموعة
المسعود على مكانتها الرائدة في قطاع
السيارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة
عاما».
ألكثر من ً 40

بعيد باالستقرار االقتصادي رغم

الظروف والتحديات االستثنائية،

حيث استطاعت التصدي

لتداعيات فيروس كوفيد19-

بجدارة وسرعة غير مسبوقين.
وتقدم أبوظبي سلسلة من

المحفزات والمزايا التي تجعلها
الوجهة االستثمارية المفضلة

لدى الشركات المحلية والدولية،
بما في ذلك الدعم الحكومي

للمستثمر ،وتوفير بيئة األعمال
المثالية لرجال ورواد األعمال،

كما توفر مرافق البنية التحتية
ً
مدفوعة بالخبرات
المتكاملة،
المهنية والخدمات الشخصية،

التي تعطيها ميزة تنافسية
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قادة

ً
دورا
يلعب موضوع المسؤولية االجتماعية
ً
كبيرا في مساندة المبادرات االجتماعية
وتوفير بيئة مساندة للشركات الناشئة

واألفكار االبتكارية لألفراد ،كيف تنظر
المسعود إلى موضوع المسؤولية
االجتماعية؟

تؤمن مجموعة المسعود بأن دور الشركات
التي تعمل ضمن بيئة اقتصادية ناشئة
وسريعة النمو ال يقتصر على نشاطها

االقتصادي المتمثل في المساهمة بدفع

عجلة النمو والتنويع االقتصادي ،بل يمتد
إلى أكثر من ذلك ،حيث تقع على عاتقها

جسور التعاون بين وحدات األعمال التنافسية
المختلفة التابعة لها والقطاع الحكومي،

باالستناد إلى استراتيجية قائمة على

تعزيز الشراكات وعقد االجتماعات وإبرام

االتفاقيات مع أبرز الجهات الحكومية وذلك
بهدف العمل لتحقيق األهداف المشتركة.

قطاع الطاقة

حقيقي وفاعل في دعم جهود حكومة دولة

التي تأسست عليها المجموعة ،يعتبر العمل
ً
ً
ً
ووطنيا
أخالقيا
واجبا
اإلنساني واالجتماعي

سلسلة من المبادرات والبرامج النوعية التي

تقديمه مؤسسو المجموعة ،ونعمل نحن

قطاع الطاقة العالمي ،بما فيها االستثمار

عليه من خالل دعم المجتمع بكافة الطرق

بالظهور على مدى العقد الماضي.

ودعم نمو االقتصاد الوطني ،أو عبر تمويل

اإلمارات لتعزيز االستعداد والجاهزية لدخول
حقبة ما بعد النفط ،حيث نقوم بتنفيذ

تواكب أحدث االتجاهات السائدة ضمن

المستمر في الطاقة المتجددة والذي بدأ

األنشطة االجتماعية والرياضية والخيرية

منذ بدأ انتشار فيروس كورونا «كوفيد»19-

ُينظر إلى التنوع االقتصادي وتنويع مورد

عمل قسم «المسعود الطاقة» على تعزيز

كيف تقيمون الوضع االقتصادي في

االنتاج والهيئات اإلماراتية في القطاعين

وتداعياته على عمليات االستيراد والتصدير،

في هذا القطاع الهام؟

جاهزيته التشغيلية في مرفقه في مدينة

ً
تماما
في قسم المسعود للطاقة ،نعي

الممكنة سواء من خالل توفير فرص العمل

كيف واجهتم الصعوبات ضمن قطاع

في قطاع الطاقة كان للمسعود دور مهم

العام والخاص ،كيف تتحدثون عن دوركم

اليوم كإدارة ومسؤولين وفريق عمل للحفاظ

المحلية ،والمشاركة فيها بفعالية.

الطاقة في جائحة كوفيد19-؟

في تقديم خدمات نوعية لمختلف جهات

في مجموعة المسعود ،وهو ما حرص على

أبوظبي الصناعية (أيكاد  )-2من خالل حشد

الدخل باعتباره فرصة للنجاة من األزمات
اإلمارات من حيث تنوع الموارد؟

يمتلك اقتصاد اإلمارات مقومات رئيسة

أهمية الدور والمسؤولية الملقاة على عاتقنا

جميع اإلمكانات لتلبية احتياجات العمالء ،بما

تجعله أكثر قدرة وصالبة على مواجهة

من موقعنا كشركة معنية في تطوير أحدث

والثابتة وقطع الغيار والتأكد من جهوزية
ً
جهدا في
فرق الصيانة واإلصالح .ولم ندخر

والمالية التي عصفت باقتصادات العالم

في دفع مسيرة استدامة الطاقة ،والمنبثق

االبتكارات والتقنيات لتوليد الطاقة .ويمتلك

القسم خبرة واسعة في أنظمة الدفع البحري

لكل
وتوليد الطاقة ،وهو الوكيل الحصري
ٍ
من «إم تي يو» التابعة لمجموعة «رولز-

في ذلك تأمين المولدات الكهربائية النقالة

صدمات األزمات والتقلبات االقتصادية

والمنطقة خالل السنوات األخيرة ،أبرزها

تقديم الدعم المحلي وتعزيز الجهود للحد من

سياسات الدولة للتنويع االقتصادي

فريق يجمع نخبة من الخبراء واألخصائيين في

عبر تشجيع االبتكار واالبداع في مختلف

تداعيات الجائحة ،حيث قام القسم بتكريس

واالنتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة

رويس» ألنظمة الطاقة العالمية ،و «فولفو

مجال الطاقة لتلبية احتياجات مختلف المرافق

المجاالت .ولقد أدركت القيادة الرشيدة أن

اإلمارات العربية المتحدة ،كما أنه يلتزم بأعلى

كالمستشفيات ومراكز اإلسعافات األولية

وضعت أسسا للتنمية الشاملة المستدامة

ما بعد البيع المرتبطة بهذه العالمات التجارية

لضمان استمرارية عملها وخدماتها ودعمها

القطاعات بما يشمل التعليم ،الصحة،

من أي وقت مضى بترسيخ حضورنا كشريك

الساعة.

بنتا» السويدية ،و»ليروي سومر» في دولة

معايير الجودة في عمليات الخدمة وخدمات

األفضل في فئتها .واليوم نحن ملتزمون أكثر
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من الكهرباء ،ال سيما المرافق الصحية

ومراكز الطوارئ والمستشفيات الميدانية،
في االستجابة لحاالت الطوارئ على مدار

دعائم التنمية تقوم على تنوع الموارد ،لذا
التي تنتهجها الدولة والنهوض بمختلف

الزراعة ،السياحة ،الصناعة ،الطاقة وغيرها
فضال عن االستثمار في العنصر
الكثير،
ً

الصورة © مجموعة المسعود

وفي إطار تعزيز التعاون والشراكة مع

القطاع الحكومي ،بادرت المجموعة بمد

مسؤولية دعم وتلبية احتياجات المجتمع الذي
ً
وانطالقا من المبادئ والقيم
تعمل ضمنه.

مجموعة المسعود | تنوع األنشطة جعلها في الصدارة

والبحرين لالستفادة الكاملة

قويا
أصبحت السيارات مكونً ا
ً

من فروعه في دبي ،وأبوظبي

للغاية في اسم المسعود،

المسعود للطاقة حاليً ا إلى إجراء

التجارية نيسان ،حيث كنتم

والمنامة والشارقة .ويتجه

توسع إستراتيجي ،يتطلع من

خالله إلى تعزيز تواجده بشكل

وارتبط أسمها بتطوير العالمة

عاما
الموزع النشط ألكثر من ً 30
لشركة نيسان ،كيف تنظرون

أكبر في البحرين ووجهات أخرى،

إلى قطاع السيارات كنشاط

من شأنها أن تساعد في تلبية

يمثل قطاع السيارات دعامة

بهدف إنشاء مرافق جديدة

مهم في مجموعتكم؟

الطلب المتزايد في المنطقة.

أساسية في أعمال المجموعة،

ً
ً
مهما
دورا
يلعب قطاع التجزئة

على مكانتها الرائدة في قطاع

في االقتصاد المحلي وقد
ً
كثيرا في السنوات
توسع

الماضية ،ماهي مساهمات

المجموعة في استثمارات
قطاعات التجزئة؟

حيث حافظت مجموعة المسعود

السيارات في دولة اإلمارات

العربية المتحدة ألكثر من 40

العالمية مثل نيسان ،وإنفينيتي،

قطع الغيار ،إضافة إلى كونها

والعين والمنطقة الغربية ،كما

خدمات الصيانة والعناية

المعتمد ألبرز العالمات التجارية

دولة اإلمارات وفي إمارة
ً
تحديدا ،وبالنسبة
أبوظبي

أنها الموزع الحصري إلطارات

شهدت تطورات متعددة خالل
السنوات الماضية عن طريق
ضخ المزيد من االستثمارات

للتوسع في صاالت العرض

ومراكز الخدمة التابعة لشركة

المسعود للسيارات ومراكز

بالكامل ،ومختلف موزعي

الموردة والعمالء؟

عاما ،وتفخر اليوم بكونها الموزع
ً

يشهد قطاع التجزئة معدالت

لمجموعة المسعود ،فلقد

على شبكة عالمية من أهم

مراكز الخدمات المجهزة

ورينو وبريجستون في أبوظبي

نمو متسارعة على مستوى

تشرف مجموعة المسعود

السا في كافة أنحاء اإلمارات.

وتتميز المسعود بمسيرة ناجحة

وإنجازات ريادية في هذا المجال،
ً
نظرا لقدراتها الفائقة
وذلك
وحلولها الذكية وتكنولوجياتها
المتطورة والمعتمدة في

خدمات البيع وما بعد البيع .كما

ماهي مميزات المسعود

للسيارات وكيف اكتسبت كل

تدير مجموعة كبيرة من مراكز
بالسيارات تتضمن شبكة

هذا االحترام من الشركات

المسعود للسيارات ،شركة

رائدة في قطاع السيارات في

دولة اإلمارات والوكيل الحصري

لسيارات «نيسان» و»إنفينيتي»

مراكز الخدمة «أوتوسنترال»

و «رينو» في أبوظبي والعين

 ،»stopوعدد من مرافق

استطاعت ترسيخ مكانتها عبر

ومراكز خدمة أوتوسيرف ،كما

التي تلبي احتياجات العمالء.

و «فيرست ستوب First

الصيانة التابعة ألدنوك،

تمتلك الشركة أكبر مركز خدمة

لسيارات نيسان في العالم.

والمنطقة الغربية ،حيث

تقديم أفضل الخدمات المبتكرة
وتمكنت المسعود للسيارات

من تحقيق سلسلة من اإلنجازات >>>

المسعود لالطارات والبطاريات
والملحقات وتنمية سالسل

ومنافذ بيع التجزئة بحيث

يسهل على العمالء الوصول

اليها والحصول على أكبر تغطية

جغرافية ممكنة .ولقد نجحت

المجموعة في المساهمة بتطوير

القطاع من خالل تقديمها وسائل

تسوق الكترونية تثري تجربة

المتعاملين وتوفر لهم تجربة

شراء مميزة ،مؤكدة التزامها
الكامل بمواصلة العمل على
تطوير الخدمات التي تحاكي

ً
تماشيا مع
متطلبات عمالئها،
جهودها في ترسيخ مكانتها

الريادية في السوق المحلية.
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قادة

وبالرغم من االستقاللية في عمليات

في دولة اإلمارات ،بما في ذلك المؤسسات

ً
ً
جنبا إلى جنب
جميعا تعمل
األقسام ،إال أنها

الحكومية والخاصة ،والقطاعات النفطية،

وحدات األعمال لتحقيق أهداف الشركة

المدارس والجامعات داخل وخارج البالد.

في تعاون ونتسيق مشترك بين مختلف

وضمان استمرارية العمل ونجاحه.

يشتهر قسم اإلنشاءات في مجموعة

وفقا ألعلى
ً
المسعود بإنجاز المشاريع

ومختلف المشاريع التجارية والسكنية ،وكذلك

تنشط المجموعة في قطاع الصناعة البحرية

وهي مورد معتمد للعديد من العالمات

التجارية المهمة ،كيف تسير أعمال هذا

«تؤمن مجموعة المسعود بأن دور
الشركات التي تعمل ضمن بيئة
اقتصادية ناشئة وسريعة النمو ال
يقتصر على نشاطها االقتصادي
المتمثل في المساهمة بدفع عجلة
النمو والتنويع االقتصادي ،بل يمتد
إلى أكثر من ذلك ،حيث تقع على
عاتقها مسؤولية دعم وتلبية احتياجات
المجتمع الذي تعمل ضمنه».

المعايير الدولية .ماهي أهم المشاريع التي

القطاع في مجموعة المسعود؟

ً
مؤخرا على المباني متعددة
ازداد الطلب

اإلمارات األمر الذي يستوجب على الشركات

في عام  2019من خالل تمثيل القسم

التغييرات لمواكبة نموها وتطورها .ولقد

السمعة الطيبة  -بما في ذلك شركة «إم

نفذتها المجموعة ؟

االستخدامات ومباني اإلسكان المؤقت،

والمرافق المؤقتة في الدولة ،باعتبارها
ً
وفاعال وفي نفس الوقت
سريعا
حال
ً
توفر ً
ً
صديقا للبيئة ،وتلبي احتياجات عدد من

القطاعات والمجاالت التي تتطلب سرعة في
ً
وفقا لمتطلبات
اإلنجاز ودقة في التصاميم

يواصل القطاع البحري نموه في دولة

العاملة فيه أن تتعلم كيفية التكيف مع

فهما قويً ا
أظهر قسم المسعود للطاقة
ً
ً
تزامنا مع التقدم الذي
للحاجة إلى التطور
تطورا مستمراً
ً
تشهده الصناعة ،حيث شهد

مشكال نموذج عمل مرن يتكيف
في أعماله،
ً

العمالء .وتعتبر المسعود برغوم ،شركة ذات
ً
عاما في
خبرة واسعة تمتد إلى حوالي 41

مكانته في السوق المحلي ضمن القطاع

المطلوبة لجميع قطاعات األعمال الرئيسة

بنسبة  32%على إجمالي المبيعات .وزادت

مجال حلول المباني مسبقة الصنع ،حيث

تمكنت على مر السنين من توفير المرافق
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ويواكب المتغيرات .كما أثبت القسم

ً
ً
سنويا على
نموا بنسبة 10%
مسجال
البحري،
ً
ً
نموا
الخدمات التي يقدمها ،في حين سجل

مبيعات توليد الطاقة بمقدار أربعة أضعاف
ألبرز الشركات المصنعة في الصناعة وذات
تي يو» احدى شركات «رولز -رويس» ألنظمة
الطاقة العالمية ،وشركة «فولفو بنتا».
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية،

ركز قسم المسعود للطاقة بشكل رئيسي

على الخدمات والحلول االستباقية ،حيث

قام عبر فريق عمله المتكامل بإجراء أبحاث

السوق لتحديد توجهات الصناعة واستشراف
المستقبل .كما عمل على توظيف الموارد

المحلية في اإلمارات العربية المتحدة

قادة

قوتها ،بناء عالقات طويلة األمد مع الشركاء
ً
ً
حقيقيا في
شريكا
والعمالء مما يجعلها
النجاح .وتمتاز المسعود باالستثمار في

معارضها ومرافق خدماتها لضمان تحقيق

أعلى مستوى ممكن من رضا العمالء،

إضافة إلى دعمها لمسيرة التنمية االجتماعية

واالقتصادية والتجارية في دولة اإلمارات من

خالل إنشاء وإدارة شبكة متنوعة ومتنامية
ً
ً
قويا لتعزيز
رافدا
من الشركات التي تمثل
اقتصاد أبوظبي القوي والمستدام.

لديكم اهتمام كبير في الرياضة ،وهناك

تنافسية كبيرة من قبل المستثمرين في

قطاع الرياضة هل من الممكن إخبارنا

بنشاطكم المميز في هذا المجال؟

ً
ً
مهما في بناء المجتمعات
دورا
تلعب الرياضة
على المستويات المحلية واإلقليمية

«تلتزم مجموعة المسعود بمعايير الخدمة المتميزة في كل
ما تقدمه من أنشطة اقتصادية ،وتضم كوادر بشرية على
درجة عالية من الخبرة والكفاءة ،كما تنتهج الشركة سياسة
تنموية تتمثل في ضخ االستثمارات في رأس المال البشري
والتكنولوجيا وعمليات البحث والتطوير».

والعالمية ،وهي عنصر مهم في تحقيق

التطور المستدام للمجتمعات اإلنسانية لذا
فإننا نجد ضرورة في دعم وتنمية المهارات

والمواهب لدى الرياضيين في جميع األحداث

الرياضية في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
ً
ً
كبيرا للرياضة باعتبارها
دعما
التي تولى

ً
أسلوبا للحياة في الدولة.

وتتمثل مسؤوليتنا االجتماعية كشركة

إماراتية في توفير الدعم من خالل تشجيع

النوعية عبر تعزيز نمو حجم مبيعات الشركة

ً
مؤخراعلى جائزة
و ،2017كما حصلت الشركة

تقديم خدمات ما بعد البيع ،في ظل الميزة

 2020-2019من نيسان الشرق األوسط.

الشركة القائمة على بناء عالقات قوية

بالدولة.

منذ تأسيسها كمنزل تجاري صغير منذ

المحلية .وفي هذا اإلطار ،قامت

وااللتزام بأعلى معايير التميز والجودة في
التنافسية العالية في قطاع السيارات

األداء المتميز في الحصة السوقية لعام

األنشطة الرياضية داخل الدولة والمشاركة
ً
انطالقا من استراتيجية
في العديد منها،
وطويلة األجل مع المجتمعات الرياضية

وتلتزم الشركة بتقديم أفضل مستويات
ً
وفقا ألعلى
الخدمة المتميزة لعمالئها

من أكبر المؤسسات الصناعية والتجارية

مهارات الموظفين وتنمية قدراتهم بشكل

وهي تحمل الرقم واحد في تسجيل في

يعتبر أكبر حدث رياضي إنساني في العالم

العرض ومرافق الخدمات ،األمر الذي يضمن

في مجموعة المسعود؟

في العام  .2019كما شاركت المسعود

المعايير العالمية ،كما تحرص على تعزيز

مستمر ،إضافة إلى استثمارها في صاالت
تحقيق رضا العمالء وبناء عالقات طويلة
األجل معهم.

ً
تقدم ،حصدت المسعود
ونظرا لكل ما ّ

للسيارات سلسلة من الجوائز ،التي تعكس
جهودها في تحقيق التميز في خدمة

العمالء ،أبرزهم «الجائزة العالمية لوكالء

رينو» ،و»جائزة نيسان العالمية لعام 2019
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عاما ،أصبحت المسعود واحدة
حوالي ً 50
والخدمية المتكاملة في الشرق األوسط.
غرفة تجارة أبو ظبي ،ماهي نقاط القوة

«المسعود» برعاية العديد من الفعاليات

الرياضية على مستوى الدولة مثل األولمبياد

الخاص األلعاب العالمية في أبوظبي ،والذي
تم استضافته ألول مرة في الشرق األوسط

تلتزم مجموعة المسعود بمعايير الخدمة

في رعاية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي

اقتصادية ،وتضم كوادر بشرية على درجة

وأكاديمية يوفنتوس لكرة القدم ،وبطولة

المتميزة في كل ما تقدمه من أنشطة

عالية من الخبرة والكفاءة ،كما تنتهج الشركة

سياسة تنموية تتمثل في ضخ االستثمارات
في رأس المال البشري والتكنولوجيا

وعمليات البحث والتطوير ،ومن أبرز نقاط

الجوجيتسو ،صندوق المواهب الرياضية،

فاطمة بنت مبارك المفتوحة للسيدات،

وبطولة جاري بالير الخيرية ،وبطولة أبوظبي
إتش إس بي سي للجولف المقدمة من

شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم.

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات أسواق

«لقد حقق التحكم الرقمي في
حلول التصنيع المضافة في
جيدا للغاية
أداء ً
صناعة الطاقة ً
خالل السنوات القليلة الماضية،
ونحن في كينجزبيري ننسجم بحداثة
مع هذا التغيير الحاصل ،وذلك من
خالل تزويد شركات الطاقة في
اإلمارات باآلالت الرقمية ذات
الدقة الصناعية المتناهية».
أساسي بالنشاط االقتصادي القوي وزيادة
نيل هارينغتون ،المدير اإلقليمي والمدير العام
لكينجزبيري في اإلمارات والشرق األوسط

باإلضافة إلى ذلك ،تهدف إستراتيجية

الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني

اإلجمالي للدولة إلى  50٪بحلول عام

أن كافة مجاالت الطاقة هي في طالب

 ،2050مما يؤدي إلى توفير ما يقرب

المزدهر في اإلمارات مجموعة واسعة من

تكاليف الطاقة.

الشركات نساهم في عمليات دعم القطاع

على ماذا سيعتمد مستقبل صناعة
الطاقة في اإلمارات؟

الفرص للشركات األجنبية والمستثمرين.

ونحن في كينجزبيري ،مثلنا مثل العديد من

بتكنولوجيا التصنيع لتبقى منتجات الطاقة
ً
محليا
اإلماراتية مواكبة لتطورات األسواق
ً
ودوليا.

الوصول إلى األسواق اإلقليمية والعالمية
الكبيرة والمتنامية ،وهذا يمنح مستقبل
ً
فرصا أوسع
قطاع الطاقة في اإلمارات

من ناحية االستثمار ورفد االقتصاد الوطني

بالعوائد التي تعززجانب آخر ،إن شركات
الطاقة الوطنية تتطور بشكل ملحوظ

ولديها رؤى استراتيجية وخطط مستقبلية

في مزيج الطاقة إلى دفع قطاع النقل

أسعار النفط ،أو زيادة المنافسة اإلقليمية،

متصاعد ،حيث يعرض قطاع التصنيع

وهي من الدول الرائدة في إمكانية

الشركات تقوم على أساس مستمر بتأهيل

المتوقع أن يؤدي إدراج الطاقة المتجددة

اإلمارات للطاقة  2050إلى زيادة مساهمة

عالمية متزايدة من الحمائية.

العالمية لالنطالق في السوق اإلماراتية،

السكان وتطوير البنية التحتية والتصنيع .من

المصنعة في اإلمارات العربية المتحدة على

أو اإلغراق األجنبي المستمر أو موجة

على جذب اهتمام كبرى شركات الطاقة

تمكنها من أن تجعل قطاع الطاقة الوطني
ً
دوما في الصدارة من الناحية اإلنتاجية

والتوزيع.

التغلب على أي تحديات ناجمة عن انخفاض

ُ
دوليا مما يعمل
وخدمات نقل من االحدث

من  190مليار دوالر أمريكي من إجمالي

كما ذكرت أن دولة اإلمارات العربية

المتحدة تتمتع بموقع استراتيجي هام

والقيمة التنافسية العالمية ،وهذه

الكوادر الوطنية لردفها بالخبرات األكثر

ً
ً
وتخصصا لقيادة مستقبل الطاقة
تقدما

بكل كفاءة وضمن أرقى المعايير التي تخدم

قطاع الطاقة الوطني .استدامته.

«أن آفاق دولة اإلمارات العربية
المتحدة في صناعة الطاقة
ً
نموا
مشرقة .وسوف تشهد
ً
متزايدا كون دولة اإلمارات تتمتع
بموقع استراتيجي حيوي وتملك
البنية التحتية والصناعية ووسائل
النقل ذات المستوى العالمي».

ما هو حجم قطاع تصنيع الطاقة في
اإلمارات عام 2020؟

ً
وفقا ألحدث دراسة نشرتها شركة

“موردور انتلجنس” حول سوق الطاقة

اإلماراتي  -النمو واالتجاهات والتوقعات

( ،)2025-2020فأن محطات الطاقة التي

تعمل بالغاز تشكل حصة كبيرة من هذا

الصورة © كينجزبيري الخليج

القطاع في اإلمارات ،حيث تمثل أكثر من
 95٪من إجمالي توليد الطاقة في عام
ً
ً
قويا
نموا
 .2018وقد شهدت الدولة
في استهالك الكهرباء بمعدل سنوي

بلغ  5٪خالل السنوات الخمس الماضية.

ً
مدفوعا بشكل
االستهالك المتزايد كان

<<<
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أسواق

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

خالل السنوات القليلة الماضية ،ونحن في

كينجزبيري ننسجم بحداثة مع هذا التغيير

الحاصل ،وذلك من خالل تزويد شركات

الطاقة في اإلمارات باآلالت الرقمية ذات
الدقة الصناعية المتناهية .وعلى الرغم

من أزمة فيروس كورونا (كوفيد ،)-19

مازال التركيز على طرق التصنيع المرنة في

المقدمة ،ال سيما مع مواجهة طرق التصنيع
ً
ضغوطا حقيقية بسبب المشكالت
التقليدية
التي تواجه سلسلة التوريد بسبب األزمة

المستمرة.

كينجزبيري الخليج

حلول تصنيع الطاقة في المنطقة

يتصدر

قطاع الطاقة أولى اهتمامات

العصر وتأتي حلول الطاقة البديلة في

المقدمة خاصة بعد تطور التقنيات والحلول

الخاصة بها .ويتركز االهتمام العالمي في هذا
المجال على منطقة الخليج التي تضم مصادر

التنضب لمختلف أنواع الطاقة التقليدية وغير

التقليدية.

المزدهرة مع الدول األخرى .لذلك على

مدى العقود العديدة الماضية ،أصبحت
ً
ً
مهما للمعادن ،مثل
منتجا
دولة اإلمارات

األلمنيوم والصلب ومواد البناء بما في ذلك
األسمنت والسيراميك والزجاج .كما أضحت
ً
ً
ً
مهما للبتروكيماويات واألدوية
صنعا
أيضا ُم

ويُ نظر في الوقت الراهن إلى التصنيع
اإلضافي على إنه بديل موثوق لهذه

المشكلة .لطالما تم االعتراف بالتصنيع

اإلضافي كسوق نامي ومتخصص منذ وجوده

منذ عدة سنوات .لقد أدرك أصحاب شركات
الطاقة والمصنعين في هذا الميدان إلى أن

عملية التصنيع اإلضافي تضمن طريقة تصنيع

أسرع وأرخص باستخدام مواد أقل.

كيف يمكن تطوير القدرات الصناعية
في قطاع الطاقة في الدولة؟
تتوقع كينجزبيري أن صناعة الطاقة في
اإلمارات تتطور من خالل تطبيق مثالي

للتقنيات الجديدة والتركيز على طرق التصنيع

واألغذية والمشروبات ومجموعة متنوعة من
ً
إضافتا إلى إنها تفتخر
السلع االستهالكية.

الصناعية المعززة لألداء الصناعي في قطاع

الشأن تقدم كينجزبيري الخليج حلول التصنيع

في سوق تصنيع األجزاء المرتبطة بقطاع

وقد سألنا نيل هارينغتون ،المدير اإلقليمي

اإلضافي أو حلول الطباعة المعدنية الثالثية

والشرق األوسط ،عن اهتمامات قطاع

للطاقة في اإلمارات والشرق األوسط

كيف ترى مستوى االستثمار في
صناعة الطاقة في اإلمارات وما هي
ً
طلبا؟
مجاالت الطاقة األكثر

أما الشركات المتخصصة وذات الخبرة فقد

أثبت وجودها في تقديم حلول التصنيع

والتقنيات الجديدة الخاصة وتبرز شركة

كينجزبيري الخليج كمقدم حلول صناعية لتعزيز

قطاع الطاقة في اإلمارت.

والمدير العام لكينجزبيري في اإلمارات

الطاقة في اإلمارات والخليج وماذا تقدم

شركته في هذا المجال وكان هذا الحوار:

ما هي حلول التصنيع التي يقدمها
في قطاع الطاقة لتعزيز مصادرها في
دولة اإلمارات العربية المتحدة؟
ً
ً
رئيسيا في
مكونا
لطالما كان التصنيع

جهود التنويع االقتصادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة باإلضافة إلى عالقتها
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بقطاع صناعة الطاقة السريع النمو .وبهذا
فضال
المتطورة التي تدعم هذا النمو،
ً
عن إتاحة الميزات العالية الجودة للتصنيع

األبعاد ،بهدف رفد الشركات المصنعة

بأفضل التقنيات وإبطال الحاجة إلى فترة

زمنية طويلة ومخزون من المواد عالية القيمة
واالعتماد المحتمل على سلسلة التوريد.

المرنة باستخدام ماكينات تنتج القطع

الطاقة ،وأن هذه االستراتيجية توفر الكفاءة
الطاقة األوسع.

أن آفاق دولة اإلمارات العربية المتحدة في
ً
نموا
صناعة الطاقة مشرقة .وسوف تشهد
ً
متزايدا كون دولة اإلمارات تتمتع بموقع
استراتيجي حيوي وتملك البنية التحتية

ما هي أهم العناصر الصناعية التي
تصنعها اآلالت الرقمية لدعم منتجات
الطاقة في دولة اإلمارات؟

العالمي .وفي ذات اإلطار ،ستفيد صناعة
ً
نسبيا
الطاقة من الضرائب المنخفضة

جيدا للغاية
المضافة في صناعة الطاقة
أداء ً
ً

والعمالة .كل هذه المزايا تساعد الشركات

لقد حقق التحكم الرقمي في حلول التصنيع

والصناعية ووسائل النقل ذات المستوى

واللوائح المالئمة لألعمال التجارية والسلع

هيئة الزكاة والدخل | استراتيجية االتصال والتواصل لعام 2020

هيئة الزكاة
والدخل

استراتيجية االتصال والتواصل لعام 2020

تعزز

ً
ً
محليا
يوما بعد آخر ،من مكانتها
الهيئة العامة للزكاة والدخل،
ً
ودوليا ،وتحقق قفزات نوعية في مجال العمل المؤسسي والتخطيط
اإلداري ،ومع بدء تنفيذ استراتيجيتها النابعة من رؤية  ،2030ها هي تحرز
ً
ً
ملموسا من خالل حصدها العديد من الجوائز في مجاالت بيئة العمل
نجاحا

الخدمة.ويعلي من قيمة العمل المؤسسي
واستقطاب الكفاءات ،وجودة
ُ
للهيئة تمكنها من تطبيق إطار عملي مبتكر وشامل إلدارة الكفاءات
الوطنية العاملة لديها ،بما يسهم في تنمية قدراتهم المهنية ،ويساعد
في تحقيق األهداف االستراتيجية للهيئة ،وتجدر اإلشارة في هذا المقام
ً
موظفا خالل السنوات السابقة ذوي
إلى توظيف الهيئة أكثر من 2500
كفاءات عالية وخبرات جيدة>>> .
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قادة
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هيئة الزكاة والدخل | استراتيجية االتصال والتواصل لعام 2020

مدير عام االتصال المؤسسي،
األستاذ عقيل بن عبدالله العقيل

باإلضافة إلى عنايتها التامة باالتصال المؤسسي ،تعمل الزكاة
والدخل على تهيئة بيئة مالئمة تشجع المجتمع السعودي على زيادة
مساهمته االقتصادية للمملكة.
إلى فلسفة اتصالية تقوم على نقل رسائل

الهيئة المناسبة إلى الجمهور المناسب في

الوقت والمكان المناسب ،مع التفاعل

والجمهور المستهدف ،والخطوة الثانية:

تخطيط وترتيب المحتوى وتصميمه بطريقة
ً
وأخيرا التنفيذ أو النشر والتفاعل
جاذبة،

أساليب العمل بإداراتها وفروعها المختلفة،

عنايتها التامة باالتصال المؤسسي ،تعمل

خدمة المنشآت ،إضافة إلى تبسيط اإلجراءات

المستمر ،وفق استراتيجية اتصال تتألف من

مع ما ينشر بشكل مستمر .وباإلضافة إلى

التقييم كخطوة أولى عبر جمع المعلومات

الزكاة والدخل على تهيئة بيئة مالئمة تشجع

 3عناصر متداخلة ومتحركة باستمرار ،وهي
وتحليلها بما في ذلك الرسائل المناسبة

االقتصادية للمملكة .ومن أجل ذلك تبذل
ً
جهودا متواصلة ومكثفة ،لتطوير
الهيئة

المجتمع السعودي على زيادة مساهمته

بما في ذلك تسخير التقنية لسرعة وتسهيل
والنماذج بما يتماشى مع ما تقضي به

األنظمة والتعليمات>>> .

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

قادة
خالل العام الحالي سجلت 26
مليون زيارة للموقع اإللكتروني
للهيئة ،لمتابعة الخدمات
اإللكترونية التي تقدمها الهيئة
باإلضافة إلى الرحالت التعليمية
التي تحتوي على مليون دقيقة
تعليمية وتوعوية ،بما يعادل 845
ورشة عمل تستهدف المكلفين.
وبوصفها واحدة من الجهات التي تعمل

على دعم القطاعين العام والخاص بشكل

فعال يدعم الشفافية اهتمت الهيئة بوسائل

التواصل االجتماعي وحسابها الرسمي حتى

نالت الهيئة بفضل هذه الجهود جوائز ذات

بلغ عدد المتابعين الجدد في 2020م الهيئة

قيمة عالية مثل جائزة  Agility Awardsالتي

«التميز في إدارة الكفاءات» (Excellence
ُّ
 ،)in Talent Management Awardوهي

واألفراد الذين أثبتوا أنفسهم كمبدعين

البشرية التي تُ منح إلى المنظمات الحكومية

ً
مقارنة بالعام السابق،
نمو تزيد على 80%

التعاون لدول الخليج العربية ،ما يثبت جدارتها

وتداول مواضيع دارجة ومتفاعلة ،واالعتماد

تقدمها مجلة “ ”Entrepreneurللشركات
ورياديين في مواكبة التغيير المؤسسي،

وقدموا مساهمات بارزة في جميع أنحاء

الشرق األوسط ،لتضاف إلى رصيد الشهادات

إحدى الجوائز ضمن القمة الحكومية للموارد

وشبه الحكومية والخاصة في دول مجلس

حسن
في إدارة مواردها البشرية المتميزة.وتَ ُّ
مكانة الهيئة وصورتها الذهنية في المحيطين

على منصات التواصل أكثر من  200ألف

متابع (تويتر ،انستقرام ،تيليقرام ،لينكد إن،

فيسبوك ،سناب شات ،يوتيوب) ،وبنسبة
حيث اعتمدت الهيئة على النشر الدائم،
على التصاميم والمقاطع البصرية ،مع

والجوائز التي حصدتها الهيئة هذا العام،
ّ
المنظمة
كشهادة «ملتزمون بالتميز» من

المحلي والدولي ،ما هو إال ثمرة جهود وعمل

حمالت ترويجية مدفوعة.

بذلك األولى في المملكة التي تحصد هذه

شاركت في تنفيذ العديد من التوصيات

للموقع اإللكتروني للهيئة ،لمتابعة الخدمات

عدد من شهادات الجودة والتميز المؤسسي،

العالم ،إذا وضعت الهيئة االعتبار في

األوروبية إلدارة الجودة ( ،)EFQMلتكون

الشهادة في عام 2020م ،والحصول على

متصل ،نتيجة لتكامل جهود إدارات عديدة،
والرؤى ،ورفع تنافسية المملكة بين دول

استراتيجية 2020ـ  2022رؤية تم بناؤها مع

دقيقة تعليمية وتوعوية ،بما يعادل 845

من المنظمة الدولية للمعايير ( ،)ISOوتحقيق
ً
متقدما في المؤشر العالمي لنضج
مستوى
ً
لتأثير هيئة الزكاة والدخل في محيطها

عبر تحقيق االستراتيجية ألربعة أهداف وستة

ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية،

ممكنات.

الرحالت التعليمية التي تحتوي على مليون
ورشة عمل تستهدف المكلفين.

ويستند االتصال المؤسسي في هيئة

الزكاة والدخل ،بحسب مدير عام االتصال

المؤسسي ،األستاذ عقيل بن عبدالله العقيل،

الصورة © هيئة الزكاة والدخل

العربي والخليجي استحقت أن تُ منح جائزة

وخالل العام الحالي سجلت  26مليون زيارة

اإللكترونية التي تقدمها الهيئة باإلضافة إلى

الشركاء في قطاعات األعمال والمحاسبة

إدارة المشاريع ( .)P3M3وكنتاج طبيعي

استغالل أفضل أوقات النشر ،والعمل على
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FOR THE MOST

DARING LEADERS

BNCPUBLISHING.NET
MIDDLE EAST

قادة

ومن أبرز أعمال الهيئة االجتماعية التي دأبت

على تنفيذها من سنوات؛ حمالت زكاتي التي
تهدف لحث األفراد على استخراج الزكاة عن

طريق «بوابة زكاتي» بشكل سلس وميسر
من خالل خدمة سداد ومدى لتصل إلى

مستحقيها في الضمان االجتماعي.

حمل نحو  111ألف
وخالل رمضان الماضي ّ

شخص تطبيق «زكاتي» على الهواتف

الذكية ،فيما بلغ عدد زيارات بوابة «زكاتي»
خالل نفس الفترة أكثر من  341ألف زيارة،

ووصل إجمالي المبالغ الواردة أكثر من 60

مليون ريال.

وكثفت الهيئة من اإلعالنات للحملة سواء

باستخدام أفضل األساليب اإلعالنية الرقمية

كـ « ،»programmatic adsأو اإلعالنات

التقليدية ال سيما المحطات الفضائية ذات

الذي حققته الحملة زادت المبالغ المحصلة

المشاهدات العالية كروتانا ،و ام بي سي
ً
رقميا من
( ،)MBCأو القنوات التي تبث

مستقبال إلى زيادة مبادراتها
وتطمح الهيئة
ً

نسب المتابعات العالية.

مسترشدة بأفضل أساليب التميز ،وأعلى

خالل البرامج والمسلسالت الدرامية ذات

كما استقطبت الحملة أبرز المؤثرين

المتفاعلين في موقع التواصل االجتماعي

«تويتر» والفيديوهات على « يوتيوب ولنكد

إن» وموقع التواصل الحكومي ،وفضل النجاح
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عن العام الماضي لنسبة .59%

االجتماعية ومستوى تأثيرها محليا ودوليا،
المعايير المهنية ،بما يساعد على تحقيق

ً
نموذجا يحتذى به
رؤيتها الطموحة بأن تكون

على الصعيد العالمي إلدارة الزكاة والضرائب
بفعالية وشفافية والتركيز على العميل.

حمل
خالل رمضان الماضي ّ
نحو  111ألف شخص تطبيق
«زكاتي» على الهواتف الذكية،
فيما بلغ عدد زيارات بوابة
«زكاتي» خالل نفس الفترة أكثر
من  341ألف زيارة ،ووصل
إجمالي المبالغ الواردة أكثر من
 60مليون ريال.

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

ثقافة

تم قبول
التحدي/

منظمة اليونسكو تُ طلق مسابقة دولية
عالميا في العراق
إلعادة بناء رمزً ا
ً

دعوة للمهندسين المعماريين والمصممين
إلعادة تصور مجمع النوري التاريخي في مدينة الموصل
بقلم آبي سام توماس | صور مجمع النوري © اليونسكو  /مؤمن العبيد

ذات

مرة في القرن العاشر ،وصف الرحالة المقدسي مدينة
الموصل بأنها «عاصمة هذه المنطقة» ،ولكن من المؤكد أن هذا

يكونه المرء عن مدينة الموصل في العراق
ليس االنطباع الذي قد ّ
ونظرا للمتاعب واالضطرابات التي شهدتها المنطقة
هذه األيام.
ً
خالل العامين الماضيين ،يبدو أن تاريخ مدينة الموصل وتراثها
يعاني من التدهور جراء األضرار والدمار الذي تعرضت له المدينة،

ولكن يبدو أن هذا سيتغير اآلن بفضل المشروع الجديد الذي تدعمه
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،بالتعاون
مع حكومتي العراق واإلمارات العربية المتحدة>>> .
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لمدينة الموصل ،فقد وصف

رئيس وزراء العراق آنذاك ،حيدر
العبادي ،تدمير داعش لمجمع

النوري بأنه «إعالن لهزيمة»

الجماعة المتشددة ،ولكن من

المؤكد ذكر أن خسارة هذا األثر

كانت ً
أيضا تؤثر بشدة على تفكير
أهل المدينة .في الواقع ،هذا

هو االنطباع الذي انتابني عندما
تحدثت مع الدكتور حسن ناظم،

وزير الثقافة العراقي الحالي،

حول أهمية هذا األثر ليس فقط

لمدينته ،ولكن لمنطقة الشرق

األوسط بأكملها كذلك .وذكر

الدكتور ناظم« :ترجع أهمية هذه
المنطقة إلى سببين .السبب

األول أنها توضح عمق وتنوع

التراث العراقي ،خاصة وأن هذه
المنطقة تضم كنيستي الساعة

والطاهرة في المدينة القديمة،

باإلضافة إلى العديد من المباني

التاريخية التي تقع بالقرب من

دعم حكومة اإلمارات العربية

أكثر من  50مليون دوالرً ا أمريكيً ا

بأسره ».كما أشارت الكعبي
ً
أيضا إلى أن إعادة بناء مدينة

يجب النظر إلى أهمية هذا األثر،

تحدثت مع معالي الوزير لفهم

الثقافية المتنوعة المشمولة في

للمدينة وتاريخها الثقافي على

حيث حاولت داعش طمس هوية

العربية المتحدة بهذه المبادرة

المبادئ اإليجابية التي يمثلها

أن المسجد خضع للعديد من

ويُ عد رد الدكتور ناظم في

الثقافة والشباب في اإلمارات

المسجد .والسبب الثاني أن

هذه المدينة تمثل صورة مؤلمة

للعصر الحديث ،والذي تسببت

داعش في إظهاره بأبشع الصور،
وتاريخ العراق».

حقيقة األمر شرحً ا لسبب إطالق

اليونسكو لمبادرة «إحياء روح

مدينة الموصل» في عام .2018

المتحدة ،حيث تعهدت بتقديم

في العراق والمنطقة والعالم

ورمزً ا لهويتها الثقافية منذ القرن

لدعم هذا المشروع .وقد

سبب اهتمام دولة اإلمارات

الموصل في نموذج المثالية

تاريخها يرسل رسالة واضحة حول

ودعمها لها .نورة الكعبي ،وزيرة

الشرق األوسط ،على عكس

العربية المتحدة ،وضحت لي

تصور المنطقة بها في المشهد

أن أهمية هذا المشروع ال

ترتبط بالعراق وحدها ،ولكن

أن «مدينة الموصل كانت

الموصل ومدينتها القديمة»،

هجوما على تراثنا الثقافي
يعد
ً

القرن السابع أو السادس قبل

معالمها األساسية ،والتي تشمل

مسجد النوري والمئذنة الحدباء
وكنيستي الساعة والطاهرة.

وبينما أطلقت اليونسكو هذا

المشروع بالتعاون مع حكومة

العراق ،فقد نال مشروع «إحياء
روح مدينة الموصل» ً
أيضا

المشترك»« .فرؤية المشروع
ً
مكتمل ،واستخدام منطقة

مجمع النوري كمنطقة اجتماعية

نابضة بالحياة للعبادة والتعليم
ً
مثال
والتواصل ،سيكون بمثابة

قويً ا لألمل والصمود والتعايش

استولت داعش على المدينة.

رابطا تجاريً ا
منذ آالف السنين ً

جميعا،
دورً ا رئيسيً ا في تاريخنا
ً

يكمن في ترميم وإعادة بناء

التجديدات على مر السنين ،إال

أنه لم يتعرض للتدمير إال عندما

ً
مقاومة لإلرهاب.
األصلي يُ عد

والغرب»« .فهي إحدى أقدم

كما أن تدمير مسجد النوري

حد سواء .وعلى الرغم من
ٍ

العالمي األكبر .وأوضحت الكعبي

كذلك .وأوضحت« :لطالما

لعبت ثقافة العراق وتاريخها

فيما يتعلق بالتاريخ المعماري

ثم فإن إعادة بناء هذا
ومن ّ

والغرض من هذا المشروع ،الذي
ُأعلن أن هدفه «تعزيز المصالحة
والتماسك االجتماعي في مدينة

بالشرق األوسط والعالم بأسره

الصور السلبية التي غالبً ا ما يتم

الثاني عشر الميالدي .لذلك،

المسجد وإعادته إلى مجده

وثقافيً ا بين منطقتي الشمال
والجنوب وبين منطقتي الشرق

التي تجري في الشرق األوسط،

مدن العالم ،وتعود أصولها إلى

واضحة مفادها أن الفوضى

الميالد .وعلى هذا النحو ،يتم

واإلرهابيون في المنطقة لن

تحديد إرث المدينة في المقام

فهذا األمر وثيق الصلة باألمور
حيث أن ذلك يبعث برسالة
التي ينشرها المتطرفون

يتم هزيمتها عسكريً ا فحسب،

األول لما تمثله من قرون طويلة

بل سيتم القضاء على تبعات

معلما
لطالما كان مسجد النوري
ً

التصدي لألفكار االنقسامية التي

من التنوع والتعايش الثقافي.

هاما لمدينة الموصل القديمة
ً

الدمار الذي يُ خلفونه ،كما سيتم

ينشرونها»>>> .
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ولفهم أهمية هذه المبادرة ،من الضروري

واحدة من بين مآذنه العديدة اشتهرت

ففي الوقت الذي يسجل التاريخ أن مدينة
الموصل القديمة ُأنشئت في القرن السابع

الحدباء .ويُ شار إلى منطقة المسجد ،التي

إلقاء نظرة على تاريخ مدينة الموصل.

قبل الميالد ،فقد ازدهرت المدينة في

القرن الثاني عشر الميالدي تقريبً ا ،عندما
كانت تحت حكم الدولة الزنكية .فقد حكمت

ً
ومثال راسخً ا لتنوع سكان مدينة
للفخر

بأنها مائلة ،مما جعلها تشتهر باسم المئذنة

الموصل ،وهو تجمع سكاني يضم العرب

ضمت في السنوات الالحقة ُمصلى ومدرسة

واليزيديين والشبكيين والمندائيين والكاوليين

ومباني أخرى ،منذ ذلك الحين بمجمع النوري،
وأصبحت هذه المنطقة من السمات

واألكراد وقبيلة التوكن واألرمن واآلشوريين
والشركس وعدة مجموعات عرقية أخرى.

فهذا هو رمز مدينة الموصل العريقة والتي

المميزة للمدينة القديمة ،والتي شملت ً
أيضا

تضررت بشدة في صيف عام  ،2017وذلك

في حد ذاته من الرموز األساسية للمدينة.
ونظرً ا ألنها مكانً ا يعيش فيه أشخاص من

اإلرهابية التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية

أبرز معالم هذه الفترة ،بناء جامع الموصل

بسالم ،فمن السهل أن نُ درك لماذا أصبحت

المدينة من قبل تحالف تقوده الحكومة

مدينة الموصل جغرافيً ا ،والذي يشتهر بأن

التواصل» باللغة العربية  -مصدرً ا واضحً ا

الدولة الزنكية ،التي أسسها عماد الدين
عاما،
زنكي ،مدينة الموصل لمدة ً 130

ويُ شار إلى هذه الحقبة منذ ذلك الحين

باسم «السنوات الذهبية» للمدينة .ومن

الكبير ،وجامع النوري الذي يقع في قلب

كنيستي الساعة والطاهرة ،وكالهما كان

ً
بعضا
ثقافات وأديان مختلفة مع بعضهم

هذه المدينة  -التي يُ ترجم اسمها إلى «نقطة

«مجمع النوري ،بعد إعادة اإلعمار ،سيكون نصب
تذكاري ثقافي وإنساني للحرب التي خاضها العراق
من أجل اإلنسانية».
الدكتور حسن ناظم،
وزير الثقافة العراقي
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في أعقاب تحريرها من احتالل القوات

في العراق والشام (داعش) في عام ،2014
حيث أن هذا التنظيم ُه ِزم ُ
وأجبر على مغادرة
العراقية وحلفاؤها الدوليون .وفي خضم

انسحابهم من مدينة الموصل ،ترك تنظيم
داعش سلسلة من المتفجرات في مجمع

النوري ،والتي ،إلى جانب تدمير المسجد
ومئذنته ،تركت أغلب الموقع ُمغطى

باألنقاض وبالتالي تتعذر الوصول إليه من
األساس .ونظرً ا ألن هذا األثر يمثل رمزً ا
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«هذه المدينة تمثل صورة مؤلمة
للعصر الحديث ،والذي تسببت

داعش في إظهاره بأبشع الصور،
حيث حاولت داعش طمس هوية
وتاريخ العراق».
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التي تود اليونسكو ونظرائنا

ندعو ً
أيضا إلى طرح تصميم

التصميم .يقع مجمع النوري

للثقافات البناءة المحلية

وتحيط به مباني عثمانية جميلة

ولكم يتردد صدى هذا الشعور

والتاسع عشر .وبالتالي ،نأمل

شعب العراق يريد أن يمثله

العراقيين أن تنعكس في

في قلب المدينة القديمة،

تعود إلى القرنين الثامن عشر

صديق للبيئة يعطي األولوية

ومعارف الحرفيين المحليين «.
في رؤية ناظم لما يعتقد أن

أن يرى المهندسون المعماريون

مجمع النوري عند إعادة

تصميم متكامل مستوحى من

العراق بإعادة إعمار مجمع النوري

والغنية لمدينة الموصل

باهتمام شعب العراق بالحفاظ

والمصممون الفرصة لتقديم
الهندسة المعمارية الفريدة

القديمة .عالوة على ذلك،

تصميمه .وذكر «اهتمام شعب
له سببان .السبب األول يتعلق

واألهم من ذلك ،يجب أن يدمج

على إرثه الذي يمكن اعتباره
ً
ً
ً
ودوليا .والسبب
وطنيا
إرثا

التراث القديم  -بقايا المباني

اإلرهاب التي تسببت في مقتل

المشروع بشكل متناغم بين

الثاني يتعلق بحرب العراق على

التاريخية للمجمع  -وبين المباني
ً
حديثا ،وكل ذلك
المصممة

الشجاع .فلم يكن الهدف من

كما نأمل أن توفر المقترحات

الوطن وسالمته فحسب ،بل

مع تصميم المناظر الطبيعية.
المعمارية مساحة للتجمعات

الكثير من الشعب العراقي

هذه الحرب هو الحفاظ على أمن

إرنستو أوتون راميريز،
مساعد المدير العام لألعمال
الثقافية في اليونسكو

«نأمل أن يرى المهندسون المعماريون
والمصممين الفرصة لتقديم تصميم متكامل
مستوحى من الهندسة المعمارية الفريدة
والغنية لمدينة الموصل القديمة».

البشرية ،حيث أنها مكان لتبادل

كانت انتصارً ا للسالم والثقافة
وتعايش المجتمع وانتصارً ا للحياة

ذلك ،فإن هذا المجمع مخصص

الثقافية والدينية .كما نود

بعد إعادة إعماره ،سيكون نصبً ا

إرث مدينتهم وتاريخها العريق».

الحرب التي خاضها العراق من

العربية المتحدة مع هذا التصريح

المعرفة واستضافة الفعاليات

أن تحترم التصميمات البيئة

إحساسا بالسالم
التراثية وتنقل
ً
والطمأنينة للمصلين .وبالطبع،

ثقافة

بكل معانيها .ومجمع النوري،
تذكاريً ا ثقافيً ا وإنسانيً ا يُ مثل

أجل اإلنسانية .باإلضافة إلى

قائلة« :استخدمت داعش مسجد

لمواطني المدينة الذين يدركون

النوري لإلعالن عن «خالفتهم»

واتفقت الكعبي من اإلمارات

سنوات قبل إجبارهم على الخروج

الصادر من نظيرتها العراقية

عام  ،2014ودمروه بعد ثالث

من الموصل .ومن ثم فقد أثرت

هذه األعمال على مسجد ظل >>>
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«لقد لعبت ثقافة
العراق وتاريخه دو ًرا
رئيس ًيا في تاريخنا
الجماعي ،ويعد تدمير
هجوما
مسجد النوري
ً
على تراثنا الثقافي
المشترك».
العام لألعمال الثقافية في اليونسكو ،فإن

المسابقة ستقبل التقديمات حتى ربيع العام

المقبل ،والهدف منها يكمن في إعادة

تأهيل المجمع بطريقة تعكس تراث الموصل

القديم ،مع االستفادة من التقنيات الجديدة
والحديثة لكي ينخرط ذلك مع نسيج المدينة

الحالي .وذكر أوتون« :تتمثل إحدى مهام
اليونسكو في حماية الثقافة في حاالت

الطوارئ ،واستخدام مواردها لتعزيز بناء

جسور السالم والتعافي والتصالح .ومثل

هذا اإلجراء يُ عد أساسيً ا لتحقيق التنمية

المستدامة وتعزيز األمن .لذلك كان من
الطبيعي لمنظمتنا أن تقف إلى جانب

شعب الموصل ،وأن تدعمهم في جهودهم

إلعادة بناء مجمع النوري ،الذي بدونه لم

تماما من صدمة الدمار
يتمكنوا من التعافي
ً
الذي لحق بالمدينة .كما يجب ً
أيضا أن
نضيف أن أحد مبادئنا التوجيهية هو تسهيل

النهج االستشاري لضمان أن جميع الخطوات

معالي الوزير نورة الكعبي،
وزيرة الثقافة والشباب في اإلمارات العربية المتحدة

المتخذة نحو إعادة البناء تتماشى مع

توقعات المجتمعات والسلطات المحلية.

وهذا هو السبب في اتخاذ قرار تنظيم

مسابقة معمارية دولية والتي تم الموافقة

تبدو فكرة جمع األشخاص سويً ا بصورة

المزيد من التفاصيل على الرابط https://

عليها في أبريل  2020من قبل اللجنة

ولكن من جميع أنحاء العالم ،كما لو

أنها توجه الدعوة للمهندسين المعماريين

المحلية وممثلو المجتمع ورجال الدين».

المشتركة من جميع أنحاء العالم للتوصل

كيفية تحديد اليونسكو وشركائها للفائزين

تخدم الصالح العام ،ليس فقط للعراق

 )unes.co/mosulcompetitionحيث

أنها تيارً ا خفيً ا واضحً ا يمثل أحدث مبادرة

أو المهندسين أو الشركات أو المشاريع

ثم ،فقد أطلقت
مدينة الموصل» .ومن ّ

إلى تصميم جديد لمجمع النوري .وبحسب ما

لليونسكو كجزء من مبادرة «إحياء روح

اليونسكو لتوها مسابقة عالمية (انظر
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ذكره إرنستو أوتون راميريز ،مساعد المدير

التوجيهية للمشروع ،والتي تمثلها السلطات
وواصل أوتون شرح العوامل التي ستحكم

في هذه المسابقة .وذكر« :ستسترشد
المسابقة بمجموعة من القيم الواضحة
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وضعنا خطة إلعادة إعمار مجمع

بأكمله ،وبالطبع العالم بأسره.

أكدنا على نقطتين أساسيتين،

دولة اإلمارات العربية المتحدة

النوري .وفي ذلك الصدد فقد
كالهما يتعلق بالحفاظ على

ووضع إطار زمني واضح لخطة

ولكن ألن االقتراح كان يتعلق

ومع انطالق مسابقة اليونسكو

المواقع الثقافية .فقد وضع

المرء بفارغ الصبر مجموعة كبيرة

بؤرة االهتمام ،وكان هدفه

التي من شأنها أن تعيد الحياة
ً
شعبية
إلى أحد أكثر المعالم

المجتمع  ...يتماشى المشروع

بشكل كامل مع رؤيتنا لتوفير

يتعلق بالعراق فحسب  -كما

لمنطقتنا ،وال يعكس ذلك فقط

اآلن ،وفتح باب التقديم ،ينتظر

المعمارية للمدينة القديمة

والتصميم الجديد .حيث تستخدم

المباني الجديدة األلوان والمواد
ً
وفقا لتلك المستخدمة في

ومن وجهة نظر ناظم ،فقد

أكد على أهمية مجمع النوري

مدينة الموصل القديمة .باختصار،

للشعب العراقي وكيف يجب

مع تصورات حديثة رقيقة .كما

بشكل حازم.
مراعاة هذا الجانب
ٍ

ندعو المشاركين إلى االلتفات

التي عقدناها مع اليونسكو،

نتوقع نماذج معمارية تقليدية

أن هناك جوانب عملية أخرى

أن يتم تصميمه وتطويره مع

وذكر« :في االجتماعات العديدة

باالنضمام إلى المبادرة ليس

الشكل التقليدي األصيل والهوية

إعادة اإلعمار».

إليها ،مثل إمكانية وصول

وذكرت الكعبي« :تعهدت

فقط بسبب مصداقية اليونسكو

المعمارية والثقافية للبناء،

األشخاص ذوي اإلعاقات».

ثقافة

من األفكار المبتكرة والملهمة

في الموصل .وهذا األمر ال

تشير الكعبي ،حيث أن مشاركة

اإلمارات العربية المتحدة في
مشروع اليونسكو هذا دليل

على األهمية التي تتمتع بها

هذه المبادرة للشرق األوسط

الدولية في األعمال الثقافية،
بأكثر من مجرد إعادة بناء

المشروع شعب الموصل في

إحياء هوية وروح وقلب وجوهر

نسيج اجتماعي معتدل ومتناغم

عالقاتنا األخوية مع العراق،
ولكن ً
أيضا يعكس تعاوننا مع

المنظمات الدولية ،واألهمية

التي نوليها للحفاظ على التراث

اإلنساني المشترك».
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"لرؤية المشروع مكتم ً
ال  ،واستخدام مجمع
النوري كمساحة مجتمعية نابضة بالحياة
للعبادة والتعليم والتواصل سيكون بمثابة
مثال قوي لألمل والصمود والتعايش للعراق
والمنطقة والعالم".
طوال  800عام رمزً ا للتعايش واالندماج،

في مدينة يُ سمع فيها صوت أجراس

الفائزين في هذه المسابقة ،حيث ذكر

الطبيعية للمجمع بأكمله ،وإمكانية خلق

واحة ترمز إلى السالم وتوفر الهدوء

للمصلين ومركز حيوي نابض بالحياة للمجمع،
كما سيتم النظر كذلك في قدرة المشروع
على تبني تصميم صديق للبيئة ».وفي

الوقت نفسه ،أشارت الكعبي إلى أن مثل
هذه المسابقة الدولية ستسمح لألفكار

المبتكرة واإلبداعية من جميع أنحاء العالم

بالمشاركة في إعادة بناء مجمع النوري،
مع زيادة الوعي العالمي بقضية الحفاظ
على التراث الثقافي وترميمه ،وتأثير

أوتون أن هذه اللجنة ستتكون من خبراء

اإلرهاب على ثقافتنا ،وأهمية التعاون

نفس الوقت .وعندما نرى أن كل ما حولنا

المبادرة ،وستختارهم منظمة اليونسكو

الكعبي« :بالنسبة للقيم واألفكار التي

التفرقة بين مجموعات المواطنين وشحنهم
ً
بعضا ،فمن المهم للغاية خالل
ضد بعضهم

ستنظر لجنة التحكيم في «مدى تحقيق
ً
سلسا مع الهندسة
تكامل
المقدم
العمل ُ
ً

من الضروري التركيز على االحتفاظ بجميع

بقدر
األفعال بتوجيه رسالة أقوى وتتمتع
ٍ
عال من المرونة واألمل والسالم».
ٍ

وعرض القدرة على تحقيق اندماج المباني

الكنائس واآلذان في كثير من األحيان في
يحكي عن فترة االنقسام ،ويهدف إلى

هذه األوقات أن نعمل على مواجهة هذه

وستحدد لجنة تحكيم دولية مستقلة
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في المجاالت الرئيسية المتعلقة بهذه
والحكومة العراقية .وبحسبما ذكره،

المعمارية الغنية لمدينة الموصل القديمة،
المتبقية والمعاد إنشاؤها مع المباني

ً
حديثا» باإلضافة إلى المناظر
المصممة

الدولي في المجال الثقافي ».وأضافت
نأمل أن يضعها المشاركون بعين االعتبار،
العناصر التقليدية للهيكل األصلي للمجمع،

بما في ذلك استخدام بقايا المعلم التاريخي.

فيجب على المشاركين التفكير في استخدام
المواد التقليدية مع التقنيات الحديثة،

للسماح باالندماج المتناغم بين الهندسة

Ready to get
rewarded?
Join Radisson Rewards
for exclusive benefits
We can’t wait to welcome you as a member across our
six hotel brands and 1,100+ locations worldwide. Thank
you for choosing Radisson Hotels.
Award Nights
Use your points for stays - it’s that simple!
Members Only Rate
Save up to 10% when you book on
radissonhotels.com/rewards
More benefits
Including savings of up to 20% on food and
beverages, room upgrades for Elite members
and more
Join today at the front desk
or on radissonhotels.com/rewards
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التاريخ العريق
والحاضر المتألق

جديد لساعة أوديمار بيغه رويال أوك
تصميم
ٌ
ٌ
كونسبت فالينغ توربيون جي إم تي
ِ

أطلقت

أوديمار بيغه تصميم جديد لساعة رويال أوك

المتطورة ذات
طور حركة الساعة
القوي
ّ
يُ حاكي هيكل الساعة
ّ
والم ّ
ُ
التعبئة اليدوية ،أما احتياطي الطاقة الذي تتمتّ ع به هذه الحركة

فسيروق ألولئك الذي يبحثون على أنماط
والبالغة مدته  10أيام َ
تتحدى حركة الساعة المصنوعة
حياة ُمتفرّ دة مفعمة بالمغامرات.
ٍ
ّ
ضمن الدار – كاليبر - 2954تأثيرات الجاذبية على دقتها بفضل

ميكانيكية فالينغ توربيون ،كما تضم وظائف ساعاتية ُمعاصرة بكل

المهيكلة من خالل
معنى الكلمة ،ويكشف الميناء عن جمالياته ُ

ثنائية لونية ّ
تتجلى في الجسور المصنوعة من التيتانيوم باللون األزرق
ً
الفضي.
باللون
نات
كو
م
جنب
إلى
جنبا
الرملي
النفث
بتقنية
والصقل
ُ ّ
ّ
ً
مرئية بالكامل عند موقع الساعة
ميكانيكية فالينغ توربيون تبدو

كونسبت فالينغ توربيون جي إم تي Royal Oak Concept Flying
ِ

التاسعة ،وتتناغم مع مؤشر وضعية التاج المتوضع عند موقع الساعة

ً
شهادة على الحِ رَ فية الفنيّ ة التقنية التي تمتاز بها هذه
الطراز الجديد

الساعة الثالثة.

التي تستقرأ آفاق المستقبل وتتناغم معها .يتكامل الهيكل المصنوع

الغطاء الخلفي لهيكل الساعة إذ ُصنِ َع من الكريستال السافيري

بدرجات من اللونين األزرق والرمادي .ويُ عتَ بَ ر هذا
ٍ
Tourbillon GMT
المجموعة باإلضافة إلى الريادة في الميكانيكا الدقيقة والجماليات

من التيتانيوم المصقول بتقنية النفث الرملي مع اإلطار المصنوع من

ً
أيضا رؤية جسور حركة الساعة ،الزرقاء اللون ،من خالل
من الممكن
الشفاف ،وتتناغم هذه الجسور مع الحزام األزرق المصنوع من

حزام آخر من المطاط ولكن
حزام الساعة األصلي
ويرافق
ُ
المطاط،
ٌ
َ

باللون األسود.

الصورة © أوديمار بيغه

السيراميك الرمادي والمصقول وفق نفس التقنية – يشكّ ل ذلك
ً
مزيجا من المواد يمتد إلى التاج والزرّ الضاغط.

السادسة ومؤشر المنطقة الزمنية الثانية المتوضع عند موقع
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من البرنامج التلفزيوني الشهير الذي يقدم
دورات مليئة بالتحديات وعقبات ملحمية

مبنية على كل من األرض والمياه،

و  ،DAREأول منتزه مغامرات داخلية من

نوعها في اإلمارات العربية المتحدة.

إن تحويل هذه المفاهيم إلى واقع هي
مهمة صعبة ،تنطوي على العديد من

التحوالت التي تحدث من مرحلة وضع

األفكار والمفاهيم إلى التنفيذ النهائي،
ً
جيدا« .من
والتي يعتبرها سمير علي
شيئا ً

مرافقها الرئيسية الخاصة  -وتشمل هذه

 ،Xstrikeوهو مفهوم محاكاة القتال

المباشر الذي يسد بنجاح الفجوة بين

البينتبول التقليدية والليزر تاغ؛

ومن منطلق هذا النهج ،من السهل أن

أبدا عند تطوير
المهم أال 'نقبل فحسب' ً
مفهوم ما ،يجب أن تسأل نفسك باستمرار،
إذا كانت هناك طريقة لتحسين الجوانب

من طلبات التعاون والشراكات .يمتلك

أبدا ،ولكنه يستمر في
'يتطور بشكل كامل' ً

المقرر أن تشهد إطالق أكثر من  15منشأة

ويضيف سمير علي ،أن طرح األسئلة

السنوات المقبلة ،ومن المقرر افتتاح اثنين

الفردية أو المفهوم ككل .المفهوم ال

حتى اآلن ،تتضمن محفظتها مزيجً ا من
مرافق ذو االمتياز التجاري ،باإلضافة إلى

سلطان الراجحي
شريك إداري ،إميرسيف إكسبيرينسيز

نفهم أن اميرسيف إكسبيرينسيز تقوم على

في كل مرحلة من مراحل العملية ،ما

الصور © IEX.AE | IMMERSIVE EXPERIENCES

«لقد شهدنا زيادة في االهتمام
من قبل كبار تجار التجزئة في
دول مجلس التعاون الخليجي
الذين يبحثون عن فرص جديدة
ومفاهيم مبتكرة إلعادة تشكيل
تجربة التجارة التجزيئية».

التطور طوال دورة حياته».

الرئيسية في كل مرحلة من مراحل العملية

أمر بالغ األهمية« .نحن بحاجة إلى التأكد من

أسس متينة للغاية ،وبالتالي تجذب العديد

الصندوق النقدي خطة انطالق قوية من

في مختلف المناطق في المنطقة في

منها بحلول نهاية عام .2020

ويشير محمد علي إلى أن جميع خططهم
مصممة لتحمل أي تغييرات وتحديات

أن النموذج التجاري مرن مع هوامش ليست
صحية فحسب ،بل مستدامة ً
أيضا .علينا

مستقبلية في السوق ،وإضافة إلى

مستقل (على سبيل المثال ،في مستودع)،

اإلقليمية تبدو جاهزة ألفكارهم الجديدة

نستمر في العودة إلى هذه األسئلة مع

في االهتمام من قبل كبار تجار التجزئة في

من أن النموذج لن 'يعمل' فقط كموقع

ذلك ،يعتقد سلطان الراجحي أن السوق

! woo-Hooوهو مركز تعليمي ترفيهي

ولكن ان يزدهر في هكذا ظروف .لذلك،

ومسلية؛  ،MultiVRseمتنزه واقع

افتراضي ُمصمم حسب الطلب يوفر
مزيجً ا ال مثيل له من الواقعية في الحركة

كل مرحلة من مراحل التطوير ،وإذا لم نكن

دول مجلس التعاون الخليجي الذين يبحثون

تركيز جهودنا ،وإعادة صياغة إستراتيجيتنا،

تشكيل تجربة التجارة التجزيئية .من اآلن

 ،Parkالتجربة المليئة باإلثارة والمعروفة

اإلجابات ،وفي النهاية ،النتيجة التي نحتاجها.

اختباري ،يحفز األطفال بطريقة مرحة

والتفاعل بين أعضاء الفريق؛ Wipeout

راضين عن أي من اإلجابات ،فعلينا إعادة

وإجراء التعديالت الصحيحة .للحصول على

قائال« :لقد شهدنا زيادة
والمنعشة ويختتم
ً

عن فرص جديدة ومفاهيم مبتكرة إلعادة

فصاعدا ،سيستمر تركيزنا على إنشاء نماذج
ً
تجارية مدمرة ولكنها آمنة ً
أيضا».
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«من المهم أال 'نقبل فحسب'
أبدا عند تطوير مفهوم ما ،يجب
ً
أن تسأل نفسك باستمرار ،في
كل مرحلة من مراحل العملية،
ما إذا كانت هناك طريقة لتحسين
الجوانب الفردية أو المفهوم ككل.
المفهوم ال 'يتطور بشكل كامل'
أبدا ،ولكنه يستمر في التطور
ً
طوال دورة حياته».
سمير علي
شريك إداري ،إميرسيف إكسبيرينسيز

مشروع أنشئ ليبقى/
أكثر من  45مليون درهم إماراتي جمعها مشروع إميرسيف إكسبيرينسيز
( )Immersive Experiencesإلعادة تشكيل قطاع الترفيه والتسلية في المنطقة

أتاحت

أزمة كوفيد 19-للمستثمرين فرصة إما للتوقف وإعادة

التفكير في استراتيجيات االستثمار الخاصة بهم أو إطالق العنان

بقيمة  45مليون درهم إماراتي ،ينتسبون الى المجموعة األخيرة من

المستثمرين .تم انشاء شركة اميرسيف إكسبيرينسيز في عام ،2017

تماما
لشجاعتهم واستخدام رأسمالهم لتعطيل الصناعات وإعادة تعريفها
ً

بعد أن حدد المؤسسون وجود فجوة في صناعة الترفيه في المنطقة،

من رواد األعمال المخضرمين الذين شاركوا في تأسيس اميرسيف

مفاهيم الترفيه الرائدة والجذابة والمتعددة الحواس إلعادة تشكيل

كما نعرفها اليوم .سمير علي ومحمد علي وسلطان الراجحي ،الثالثي
إكسبيرينسيز ( ،)Immersive Experiencesوهو صندوق أسهم
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مما دفعهم إلى قضاء أكثر من عام ونصف في اختيار مجموعة من

خيارات الترفيه الحالية الموجودة في المنطقة اليوم بالكامل.
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سمير علي/

شريك إداري ،إميرسيف إكسبيرينسيز

«تم

إنشاء جميع نماذجنا وملكيتنا

ً
شيئا
الفكرية داخليً ا .يمثل كل نموذج
وجديدا في المنطقة ،واألهم
فريدا
ً
ً

من ذلك ،أنها مصممة لتلبية التركيبة

السكانية للمنطقة  -فهي تجذب

مجموعة متنوعة من األذواق واالطباع
والطلبات والثقافات لتحقيق أقصى

تأثير .نحن فخورون بالقول إن كل

مشروع قدمناه له مجموعة مميزة من
خصائص بيع فريدة التي تميزه ،ونحن

بعيدا عن المفاهيم التقليدية القديمة
ً

منفتحا
«من المهم أن تكون
ً
لألفكار التي تبدو سخيفة
تماما ،ألنه في كثير من
ً
األحيان ،هذه هي األفكار
التي ،مع القليل من التحسين،
تصبح أفضل ما لديك!»
ال تستبعد أي شيء .نحن نعمل في

سوق واسع ومفتوح للتجربة .هذا

التي هيمنت على السوق وتفشل في

ً
موقفا
رائع! استفد قدر المستطاع .خذ

! woo-hooيهز سوق التعليم الترفيهي

أبدا بما هو متوسط او عادي مع
تقبل ً

وأهداف تعليمية فريدة ،في حين أن

تكون منفتحً ا لألفكار التي تبدو سخيفة

وغير معالج لألشخاص الذين يجدون

هي األفكار التي ،مع القليل من

االبتكار والنمو .على سبيل المثال،
خصيصا
بمعارض تثقيفية مصممة
ً

 Xstrikeيطال سوق متخصص كبير

لعبة الليزر تاغ كيدية للغاية ،والبينتبول
مؤلمة للغاية .إنه يجلب عالم األلعاب

الترفيهية عبر اإلنترنت إلى الواقع،

والذي يستفيد من الجيل االلفين وجيل
األلفية.

يقع فيما بين الجنون والعقالنية ،وال
النماذج التي تطلقها .من المهم أن

تماما ،ألنه في كثير من األحيان ،هذه
ً
التحسين ،تصبح أفضل ما لديك! من

الضروري التأكد من أن نموذج عملك
لديه ما يكفي من القوة والمرونة

ليخطيك خالل الفترات التي ال تتدفق

فيها األفكار والحلول بحرية كما تريد».

 Xstrikeهو مفهوم محاكاة القتال المباشر الذي يسد بنجاح الفجوة بين البينتبول التقليدية والليزر تاغ
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أسواق
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سلطان الراجحي/

شريك إداري ،إميرسيف إكسبيرينسيز

«ظلت

صناعة الترفيه في المنطقة

راكدة على مدى العقدين الماضيين مع

القليل من االبتكار .تم التركيز من قبل

األشخاص والشركات والمستثمرون بشكل

كبير على النماذج اآلمنة  -فهم لم يبحثوا عن

والتطور مع الزمن أكثر أهمية من أي وقت
مضى ،لذلك يجب متابعة ومراقبة الميول

«تجنب إغراء استيراد
األفكار والمفاهيم والنماذج
بالكثرة من الخارج،
و 'إسقاطها' في بيئة جديدة
حيث يكون للعمالء أذواق
ورغبات واحاسيس مختلفة».

والنجاحات والفشل ،في تقديم منتج مؤثر،

مطلوب ،وممتع.

لقد غيرت أزمة كوفيد 19-استراتيجيتنا .لقد

تسريع تراجع تجارة التجزئة التقليدية داخل

وتغيير نموذج عملياتنا ،لكن االستراتيجية تظل

حالة سقوط مخيف بسبب ازدهار التجارة

ومستعد لقبول النماذج التجارية الجديدة.

تهز كيان الترفيه التقليدي.
والمبتكرة التي ّ

ال تخف من االستثمار في نماذج جديدة

التغيير ،على مدى  6-5سنوات الماضية ،زاد

نسميه «فحص عقلنا الذاتي» على النماذج

تجار التجزئة إلى زيادة اإلقبال .نشعر أن هذه

يمكن أن تعمل بشكل جيد في عالم ما بعد

للمنطقة في عين االعتبار .ما يعمل في
مناطق أخرى ليس مضمونً ا للنجاح في دول

مجلس التعاون الخليجي .تجنب إغراء استيراد

األلفية وجيل االلفين ،نرى أن الجماهير تتغير.

تعزيز إيماننا بصناعة الترفيه والتسلية ككل
فحسب ،بل تم تقويته ً
أيضا  -نعتقد أن

الخارج ،و 'إسقاطها' في بيئة جديدة حيث

في التعليم الترفيهي بشكل كبير ،حيث يبحث

زلنا مندفعين بأهدافنا األساسية :األسعار

وفرص للتواصل االجتماعي .لم يكن االنتقال

المبتكرة .فقد أدت أزمة كوفيد إلى

اإللهام أو يهدفوا إلى إضافة أي شيء جذري
وجديد وقادر على إحداث تغيير في السوق.

هذا يعني أن السوق جاهز لبعض الهزات

على الرغم من الموقف البطيء تجاه

االستثمار في الترفيه التقليدي حيث يتطلع

خطوة جانبية أو خطوة إلى الوراء .في جيل

تتجه الصناعة إلى التجارب الشخصية والترفيه
الغامر برؤية  360درجة .كما زاد االستثمار

الجمهور عن فرص فريدة وتجريبية المتعة
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جعلنا ذلك ان نتوقف مؤقتً ا ونعيد تقييم
كما هي  -للتركيز على المفاهيم الجديدة

لقد دفعتنا أزمة كوفيد 19-إلى إجراء ما

التي لدينا في خط األنابيب للتأكد من أنها
كوفيد ،كما كان الحال من قبل .لم يتم

مراكز التسوق ،والتي كانت بالفعل في
اإللكترونية.

دائما التركيبة السكانية
ومبتكرة ،ولكن ضع
ً

األفكار والمفاهيم والنماذج بالكثرة من

يكون للعمالء أذواق ورغبات واحاسيس

الصناعة ستزدهر في عالم ما بعد كوفيد .ما

مختلفة .األفكار موجودة ليتم إعادة صياغتها

التنافسية والتجارب المتميزة والنماذج

لوضع الجهد لتطوير هذه النماذج والمفاهيم

مستعدا
وإعادة تفسيرها  -يجب أن تكون
ً

دائما».
واإلبداع
ً

أسواق

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

«نموذجنا األحدث،woo-hoo! ،
هو نهج مبتكر للتعلم واللعب لألطفال
مع تجربة عملية ال مثيل لها».

«بعد عمليات اإلغالق فترة
أشخاصا
كوفيد ،19-لقد رأينا
ً
يندفعون للعودة ،وهي
عالمة رائعة .هذا يرجع إلى
حقيقة أننا استمعنا لعمالئنا
بناء
وقمنا بتكييف نماذجنا ً
على مالحظاتهم».
فتح أبوابنا في أوقات غير مسبوقة ،وقمنا

بتكييف عملياتنا ليس فقط للوفاء بمعايير
السالمة الجديدة ولكن ً
أيضا للتأكد من
أن جميع األماكن آمنة للغاية لموظفينا

وضيوفنا .هناك تحديات ،ولكن هناك ً
أيضا

فرصا لترسيخ نماذجنا في قمة هذا القطاع.
ً

محمد علي/

تعلمنا الدرس خالل مرحلة البناء والتطوير

في  Xstrikeمن إيجاد طرق جديدة لتقييم

شريك إداري ،إميرسيف إكسبيرينسيز

«لقد

كان رد فعل السوق المحلي

على نماذجنا يفوق توقعاتنا .بعد عمليات

! ،woo-hooهو نهج مبتكر للتعلم واللعب

نماذجنا ،مع الحفاظ على أعلى مستويات

الجودة والمعايير التي يتوقعها عمالؤنا .لقد

منحنا التمويل الذي جمعناه خيارات ،لكن

الطريقة التي خططنا بها الستخدامه في

متزايدا
بيئة كوفيد 19-قد اكتسبت مستوى
ً

لألطفال مع تجربة عملية ال مثيل لها .سنفتح

من األهمية  -كيف نقدر هندسة منتجنا

وتشير الدالئل األولية إلى أنه سيتم استقباله

المعايير من حيث الصعوبات التي نواجهها

أشخاصا
اإلغالق فترة كوفيد ،19-لقد رأينا
ً

األبواب للجمهور في األول من نوفمبر،

يرجع إلى حقيقة أننا استمعنا لعمالئنا وقمنا

بشكل استثنائي ،حيث تبحث العائالت عن

هذه المعرفة في العمل لتغيير عملياتنا

ذكريات دائمة وتعويض الوقت الضائع في

من الواضح أن الوباء سيكون مشكلة طويلة

االشعر القليلة الماضية .نحن على وشكك

من العقبات».

يندفعون للعودة ،وهي عالمة رائعة .هذا

بناء على مالحظاتهم .نضع
بتكييف نماذجنا ً
بما يتماشى مع ما يتوقعه الناس اآلن من

مزود التسلية والترفيه .نموذجنا األحدث،
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فرص للحصول على مساحات آمنة لبناء

التحديات والصعوبات التي مررنا بها في

أمر ضروري لخططنا .لقد رفع كوفيد19-

يوميً ا ،باإلضافة إلى تعريضنا الى مجموعة

من التحديات غير المتوقعة .بمجرد أن أصبح

األجل ،كان علينا التكيف والتغلب على العديد

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

فورد

ثقافة

إكسبيديشن ،ترسي

مرة أخرى معايير جديدة في

فئة السيارات الرياضية متعددة

االستعماالت بالحجم الكامل.
ويأتي الطراز بتصميمه الجديد

ً
كليا من الداخل والخارج وتقنياته

الذكية الفريدة واعلى مستويات

القوة والكفاءة في استهالك
الوقود وقدرة السحب ضمن
فئته ،ليعيد تعريف السيارات

الرياضية متعددة االستعماالت
بالحجم الكامل .ويعتبر الجيل

الجديد من إكسبيديشن األذكى
واألكثر قدرة وقابلية للتكيف

على اإلطالق.

وفي هذا السياق ،قالت

كريستال وورثم ،مدير التسويق
في فورد الشرق األوسط

وأفريقيا« :تجسد إكسبيديشن

أحدث ما توصل إليه االبتكار في
مجالي التصميم والقدرة ضمن

المتعددة
فئة السيارات الرياضية
ّ

االستعماالت ،وقد أتاحت

لفريقنا فرصة مثالية لدمج أحدث

السيارات الرياضية متعددة

لتوفير تجربة مفعمة بالمتعة

ً
بدءا من إيكوسبورت
طرازات

وأضافت وورثم قائلة« :تفخر

بالحجم الكامل ،وجميعها تتميز

المزايا الذكية على اإلطالق
لعمالئنا».

فورد بإرثها العريق في فئة

السيارات الرياضية متعددة

االستعماالت التي أرسينا فيها
ً
ً
رفيعا منذ قبل ثالثة
معيارا

ً
تقريبا من خالل إكسبلورر
عقود
التي تتربع على عرش أكثر

السيارات الرياضية متعددة

االستعماالت لتشمل خمسة

بتصاميم مبتكرة».

من التقنيات ووسائل الراحة أكثر

سرعة القيادة ،ويستخدم تقنيات

أكثر من  40ميزة جديدة وتقنية

السير والمحافظة على مسافة

إكسبيديشن على الرحلة متعة ال

وبدوره ،يساعد نظام رصد
وتجنّ ب االصطدام على تجنّ ب

الحصري في الفئة الذي
ّ
المطور
ّ

يتيح نظام المعلومات الخاص

من مزيج األلمنيوم فائق القوة

الموقف ،باإلضافة إلى الكاميرا
ّ
المتوفرة التي
بزاوية  360درجة

الزوايا غير المرئيّ ة خارج نطاق

حول سيارة إكسبيديشن لتسهيل

إكسبيديشن األذكى على
اإلطالق

األوسع من تقنيات مساعدة

تضاهى .وتشتمل هذه التقنيات

يقدم من إكسبيديشن الباقة
ّ

بأي سيارة من
السائق مقارنة ّ

أسست لفئة السيارات الرياضية
الكامل في تسعينيات القرن

متانة ليشكال الركيزة األساسيّ ة

الماضي ،ناهيك عن برونكو

من أي وقت مضى .وبوجود

لمساعدة السائق ،تضفي

المعاد تصميمها
والقاعدة ُ

األسطورية .أما اليوم ،فقد

في سبيل تزويد العمالء بمزيد

التلقائي يسمح للسائقين بتحديد
ّ

بمقدار  136كجم ،وقد أعاد

أن مثبّ ت السرعة التفاعلي
كما ّ
ّ
التوقف واالنطالق
مع ميزة

بالحجم المدمج إلى إكسبيديشن

االستعماالت بالحجم المتوسط
ً
مبيعا في أمريكا منذ أكثر من

متعددة االستعماالت بالحجم

صناعتها ،انخفض وزن السيارة

خط السير،
من دون قصد خارج ّ

المتطورة المستخدمة في

للتخفيف من انحراف المركبة

الفريق استثمار وفورات الوزن

فئتها .وإضافة إلى ذلك ،يأتي
ً
كليا المصنوع
الهيكل الجديد

ً
عاما ،وإكسبيديشن التي
25

الصور © Ford

اتسعت تشكيلة فورد من

السحب القويّ ة .وبفضل المواد

مصمم
ضمن إكسبيديشن
ّ

المصنوعة من الفوالذ األعلى
لقدرات إكسبيديشن الهائلة

على الطرقات الوعرة وقدرة

على مساعد الركن النشط

يسهل عمليّ ة الركن والخروج من
ّ

تساعد العمالء على رؤية المزيد

فإن
أما على الطريقّ ،
الركنّ .
مساعد البقاء في خط السير

الرادار والكاميرا لمراقبة حركة

محددة بين المركبات.
فاصلة
ّ

المركبات األخرى والمشاة ،بينما

بالزوايا غير المرئية  BLISمراقبة

نظر السائق .وعالوة على ذلك،

تقدم إكسبيديشن مجموعة
ّ
من تقنيات االتصال وميّ زات
ّ
المتوفرة،
المالءمة الجديدة
بما فيها>>> :
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فورد إكسبيديشن

متعددة االستعماالت بالحجم الكامل
الرياضية
ترسي معايير للسيارات
ّ
ّ
الذكية
بأعلى مستويات القوة والقدرة والتقنيات
ّ
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أن مقاعد الصف الثاني والثالث في
كما ّ

للطي والتسطيح بسرعة
إكسبيديشن قابلة
ّ

بكبسة زرّ من أجل الحصول على حيّ ز تخزين
كبير يتّ سع أللواح الخشب قياس 8×4
ً
تبعا لوزن الحمولة
أقدام والمعدات األخرى،

وتوزيع الحِ مل ،حتى مع إغالق باب الصندوق
الخلفي.
ّ

وتوفر السيارة تجربة قيادة أكثر قابلية

للتكيف من خالل نظام القيادة بحسب

التضاريس ™TerrainManagement

ثقافة

 Systemفي إكسبيديشن ،الذي يتيح

الثلج  Grass/Gravel/Snowللطرقات غير

على قدرة التحكّ م المثاليّ ة بالمركبة في

المتدني ،ونمط الوحول/الحفر Mud/Rut

للعمالء اختيار أنماط القيادة للحصول

الثابتة ،ونمط الرمل  Sandلظروف الدفع

مختلف الظروف .ويشتمل هذا على النمط

لألسطح غير المتساوية.

الرياضي  Sportللرحالت المفعمة
والنمط
ّ

يساعد نظام رصد وتجنّ ب االصطدام
على تجنّ ب المركبات األخرى والمشاة،
بينما يتيح نظام المعلومات الخاص
بالزوايا غير المرئية  BLISمراقبة الزوايا
المرئية خارج نطاق نظر السائق.
غير
ّ

العادي  Normalللقيادة في المدينة،
ّ

بالتشويق ،ونمط السحب/القطر Tow/

 Haulلتحسين أداء السحب والقطر،

االقتصادي  Ecoلتعزيز التوفير في
ّ
والنمط

استهالك الوقود ،ونمط العشب/الحصى/

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

ثقافة
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مخصص
تسمح للعمالء بإنشاء حيّ ز تخزين
ّ
ً
تبعا للحمولة التي ينقلونها ،وحتى عند الركن
على تلة ،لن تتدحرج الحمولة من الناحية

الخلفيّ ة لسيارة إكسبيديشن عند فتح باب
الصندوق

> فتحة السقف البانوراميّ ة Vista Roof
تمتد فوق ّ
صفين من المقاعد ،هذه
التي
ّ
أي سيارة منافسة
تقدمها ّ
الميزة التي ال ّ

ً
قدرة
إكسبيديشن األكثر
على اإلطالق

مجهزة بمحرّ ك
تأتي سيارة إكسبيديشن
ّ
® EcoBoostسعة  3.5لتر مع ميزة

التوقف والتشغيل التلقائي Auto Start-

 Stopالقياسيّ ة ،إضافة إلى ناقل حركة
حصري في
ّ
أوتوماتيكي جديد بـ 10سرعات
ّ
> الشحن
الالسلكي تُ عتبر إكسبيديشن
ّ

سيارة فورد األولى التي تميّ زة بهذا
النظام ،وتاحة للعمالء بوضع أجهزة الجوال

الفئة ،وتُ عتبر سيارة إكسبيديشن األكثر
ً
استهالكا
قوة على اإلطالق واألقل
ّ

ً
مقارنة بسيارات فئتها ،مع قوة
للوقود

تصل إلى  400حصان وعزم دوران يصل إلى

مضمنة مثبّ تة
المتوافقة على منصة شحن
ّ

 610نيوتن متر .كما أضحت ميزة التروس

األمامي.
ّ
يؤمن
> نظام الترفيه في متكأي الرأس ّ

متاحة على طرازات الدفع الرباعي الذكية

لتتحسين القدرة على الطرق الوعرة عبر

حيث يتيح للركاب مشاهدة الوسائط على

تقدم إكسبيديشن أفضل مزايا السحب

المركزي
ّ
بشكل مالئم في الكونسول

تجربة مشاهدة الفيديو من الجيل التالي
إحدى شاشتي الفيديو أو على األجهزة
المحمولة

التفاضلية اإللكترونية المحدودة االنزالق

إرسال الطاقة حيثما يكون هناك حاجة لها.
والقطر ضمن فئة السيارات الرياضية

متعددة االستعماالت ،ال سيما مساعد

> نظام  SYNC® 3مع ™Apple CarPlay

إرجاع المقطورة ،Pro Trailer Backup

البقاء على اتصال أثناء ّ
تنقلهم ،ويمنح نظام

الدوار .وإضافة
للغاية بمجرّ د تحريك القرص
ّ

خرائط للطرق الوعرة في الشرق األوسط

فتحه دون استخدام األيدي يجعل عملية

و™ ،Android Autoالذي يتيح للسائقين

 SYNC® 3الجديد من فورد السائقين نظام

الذي يجعل مسألة إرجاع المقطورة سهلة

إلى ذلك ،فإن الباب الخلفي الذي يمكن

كل صف ،مع أربعة
> الطاقة للركاب في ّ

تحميل البضائع سهلة للغاية.

 220فولت ،تتيح هذه الميزة للركاب شحن

للتكيف
قابلي ًة
إكسبيديشن األكثر
ّ
ّ
على اإلطالق

> نظام الصوت  B&O PLAYالفاخر مع
صممه مهندسو
 12مكبّ ًرا للصوت الذي ّ

لثمانية أشخاص مع فسحة كافية لوضع

بقوة  12فولت ،وستة
مآخذ للطاقة ّ

منافذ  USBللشحن ومأخذ للطاقة بقوة
أجهزتهم والبقاء على اتصال

مثالي للحصول على تجربة
بشكل
الصوت
ٍ
ّ

يقدرها عشاق الموسيقى
صوتيّ ة ّ

رف
المتطورة مع ّ
> وحدة إدارة الحمولة
ّ
قابل للتعديل خلف الصف الثالث التي
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تتميّ ز سيارة إكسبيديشن بمقصورة داخليّ ة
فسيحة ومرنة .وبفضل المقاعد التي تتّ سع
فإن هذه السيارة
معداتهم وأغراضهمّ ،
المتعددة االستعماالت بالحجم
الرياضية
ّ

الكامل تجعل المغامرات العائليّ ة العصريّ ة
ً
راحة خالل الرحالت القصيرة والطويلة.
أكثر

وتُ عتبر سيارة إكسبيديشن ّأول سيارة

متعددة االستعماالت بالحجم الكامل تتميّ ز
ّ
بمقعد قابل لالنزالق في الصف الثاني

يؤمن سهولة الوصول
مع ميزة
الطي ،ما ّ
ّ
إلى الصف الثالث من دون الحاجة إلى نزع

المخصص لألطفال .وعند
كرسي األمان
ّ
الجلوس في الصف الثالث ،حتى الراشدين
سيقدرون وجود المزيد من حيّ ز الساقين
ّ

والمقاعد القابلة لإلرجاع والذي يعتير
االفضل في الفئة.

ﻋﺮوض ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰة.

du.ae/ar/BusinessPhones

أسواق

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

نورا وهبي،
نائب الرئيس ورئيسة إريكسون
غرب أفريقيا والمغرب

إفريقيا قارة متصلة

ً
ً
استثنائيا
نموا
من خالل العمل في سوق متقدمة وتنافسية ،شهدت

خالل السنوات العشر الماضية ،يلعب مزودو خدمات االتصال في

ً
دورا متزايد األهمية في مساعدة الحكومات والمدن على حد
إفريقيا
سواء لتعميق فهمهم بالخطوات الملموسة التي يمكنهم اتخاذها
لزيادة القدرة التنافسية ألفريقيا في االقتصاد العالمي من خالل

دعم وتشجيع االستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ومع طموحنا في دعم تسريع رحلة الرقمنة في إفريقيا ،نتعاون مع

عمالئنا  -مزودي الخدمة  -وأصحاب المصلحة اآلخرين في جميع أنحاء

القارة لتمكين حملة  .AfricaInMotion#وتسلط الحملة الضوء على

قدرة القارة في تسريع التبني الرقمي واالنتقال إلى عصر جديد من
االزدهار االجتماعي واالقتصادي.

ويتجسد أحد األمثلة في الشمول المالي عبر استخدام التكنولوجيا

الرقمية كعنصر أساسي في تعزيز التنمية االقتصادية ألفريقيا .وقد
أصبحت خدمات تحويل األموال عبر الهاتف المتنقل أداة أساسية

لتغيير الحياة في جميع أنحاء القارة لكل من النساء والرجال ،حيث توفر

الوصول إلى خدمات مالية آمنة وموثوقة ،إضافة إلى توفير الفرص
المختلفة في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والعمل.

في رأيي ،يعد تنفيذ هذه الحملة أمر أساسي إلريكسون في إطار

جهودها لتعزيز مستقبل إفريقيا الرقمي المدعوم باالتصال .والعنصر

حملة #AfricaInMotion

تعزيز ريادة القارة في مجال االبتكار ,النمو االقتصادي
والشمول االجتماعي بقلم نورا وهبي

بات

المشجع في الموضوع أن محاولتنا لتعزيز الشمول وسد الفجوة

الرقمية تنطوي على إمكانات كبيرة للمساهمة في أهداف األمم

المتحدة للتنمية المستدامة ( )SDGsفي أفريقيا.

تحفيز االنتعاش االقتصادي بعد انتشار الوباء

أدى ظهور جائحة كوفيد -19إلى خلق أزمة غير مسبوقة ،حيث

أصبحت قيمة الشبكات الثابتة والمتنقلة باعتبارها العمود الفقري
ً
ونظرا للسرعة والقدرة
لمجتمعنا أكثر وضوحً ا من أي وقت مضى.

ً
حاسما في التنمية
عامال
التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم
ً
ً
جزءا من
االقتصادية المستدامة طويلة األجل ،وبالطبع تعتبر إفريقيا

االستيعابية الحالية للشبكات الخلوية المزودة بتقنية ،LTEتتوفر

ولدوري في رحلة التحول الرقمي بفضل عملي مع إريكسون ،والتي تتيح

العريض للمنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام

هذا الحراك العالمي .أشعر بالفخر لخبرتي التي تعود لعقدين من الزمن،

لي مشاركة شغفي بالتكنولوجيا ودورها في تسريع االزدهار االجتماعي
واالقتصادي عبر مجتمعات إفريقيا.

منذ حوالي عامين ،سافرت إلى إفريقيا في أول رحلة عمل لي للقاء

الفريق والعمالء في السنغال .وقد أدت عملية االنتقال الوظيفي هذه
إلى تعزيز إحساسي بالمغامرة واالستكشاف ،إضافة إلى تحفيزي لعيش

التجارب المستقبلية التي ستغير حياتي.

عدة فرص لمزودي الخدمات األفارقة لتقديم خدمات النطاق

االتصال الالسلكي الثابت ( .)FWAومن أهم العوامل التي تدفع

سوق االتصال الالسلكي الثابت في إفريقيا وخارجها :الطلب من

المستهلكين والشركات للحصول على الخدمات الرقمية إلى جانب

البرامج واإلعانات التي ترعاها الحكومة.

أحببت إفريقيا منذ اليوم األول ،حيث سحرتني بجمالها الطبيعي

وثقافتها الغنية وشعبها الودود .لطالما شعرت بالترحيب هنا،

في عالم يتمتع فيه جميع األفارقة بإمكانية الوصول إلى خدمات

وأنا مقتنعة بأن االتصاالت المتنقلة عالية السرعة ستكون مفيدة

االستفادة من فرص ال حصر لها مبنية على تراث غني وثقافة نابضة

على األقل عندما نأخذ في االعتبار اإلمكانات الكبيرة التي ال تزال

تعليمية وصحية عالية الجودة ،ستستمر هذه القارة الفتية في

في توفير منصة مستقرة لالبتكار والنمو االقتصادي في القارة،

بالحياة وشباب يحلمون بالمستقبل .وبدافع الرغبة في فهم احتياجات

غير مستغلة عبر فتح المنظومات المختلفة ورقمنة القطاعات

بالخدمات المتخصصة ،التزمت برؤية إفريقيا المتمكنة من خالل

والزراعة ،إلخ .وبمساعدة االستثمارات الذكية طويلة األجل في البنية

مستخدمي الهواتف المتنقلة في إفريقيا بشكل أفضل وتزويدهم

التكنولوجيا واالبتكار ومبادئ الشمول الرقمي .أنا مصممة بكل عزم
على نشر رؤية  AfricaInMotion#في جميع أنحاء إفريقيا.
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االقتصادية المختلفة ،مثل قطاع الصحة والطاقة والمرافق والنقل

التحتية  -بما في ذلك النطاق العريض المتنقل والوصول الالسلكي

الثابت وخدمات التكنولوجيا المالية.
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