جيري إنزيريلو

بوابة الدرعية ،جوهرة المملكة وأكبر
مشروع تراثي في العالم

العودة إلى اإللهام

مواكبة التحول في قطاع المستهلكين
بالشرق األوسط

االلتزام باالستدامة

دبي تحافظ على قوتها
رغم التحديات التي فرضتها الجائحة

رائد التطوير العقاري

االبتكار

استراتيجية تطوير مصر
لالرتقاء بالسوق
العقاري المصري

>
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وجهات التطور التكنولوجي
 7اتجاهات لمالمح قطاع
التكنولوجيا عام 2021

تقدم أكاديمية دامو،

وهي مبادرة بحثية عالمية

من مجموعة علي بابا،

توقعاتها ألهم اتجاهات رائدة
التي ستشكل مالمح قطاع

التكنولوجيا خالل العام المقبل

20

العودة إلى اإللهام

اتجاهات المستهلك التي

40

يجب البحث عنها في 2021

جيري إنزيريلو،
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية

اذا كان بإمكاننا توقع اتجاه

العام المقبل ،فببساطة

نستطيع إن نقول أن العمالء

سيطلبون المزيد من اإللهام

والصراحة من العالمات التجارية

30

22

AWARDS 2020

رائد التطوير العقاري

د .أحمد شلبي ،الرئيس

التنفيذي والعضو المنتدب

لشركة تطوير مصر

إنفراد تطوير مصر بإقامة

مجتمعات مستدامة وذكية
وسعيدة

40

ENTERPRISE AGILITY

استراتيجيات فعالة

Entrepreneur of the Year

يتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة

في فعاليته السابعة ،قدم حفل

توزيع جوائز مجلة رواد األعمال

Entrepreneur Middle East

جيري إنزيريلو

مليار دوالر أمريكي لبناء وجهة

المعتمدين .هنا نقدم اختياراتنا

قيادته لمشروع بقيمة 20

متميزً ا خالل عام 2020

46

طراز  GTSمن بورشه
السيارة الرياضية األبرز

25

من مجموعة ماكان

48

TamTalksTech

تشكل قائمة اختيار التنفيذيين
من مجموعة Paul Smith

 ،SS20وساعة Bell & Ross

الفاخرة ،وأكثر

52

في ذاك العام
غيزالن جونيز

مؤسسة The Modist

من الفيديو السينمائي ألجهزة

54

الوزن ،التشكيلية التكنولوجية

والمسؤولية االجتماعية

التي تحتاجها في حياتك اليومية

رغم تحديات كوفيد19-

الكمبيوتر المحمولة الخفيفة

لهذا الشهر تعرض المنتجات
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نختار في كل عدد مجموعة

تطوير بوابة الدرعية عن كيفية

السنوي لهذا العام  22جائزة ،حيث

مشروع المونت جاللة
من تطوير مصر

اختيارات النخبة

من السلع الفاخرة التي

سياحية ثقافية ونمطية جديدة

أظهر جميع الفائزين سلوكً ا تجاريً ا

50

سلع كمالية

التزام دبي باالستدامة

للمؤسسات حافظ على قوتها

SUBSCRIBE

CEO
Wissam Younane wissam@bncpublishing.net

DIRECTOR

Contact subscriptions@bncpublishing.net to receive
Entrepreneur  العربيّ ةevery issue

Rabih Najm rabih@bncpublishing.net | +971 50 8450747

EDITOR IN CHIEF
Hassan Abdul Rahman hassan@bncpublishing.net

CREATIVE LEAD Odette Kahwagi design@bncpublishing.net
MANAGING EDITOR Oscar Wazen

EDITORIAL DESIGN Christian Harb
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
Rabih Naderi rabih.naderi@bncpublishing.net | +966 50 3289818

DIGITAL SOLUTIONS DIRECTOR
Mahdi Hashemi mahdi@bncpublishing.net

CONTRIBUTORS
Asma Al-Amin
Aalia Mehreen Ahmed
Aby Sam Thomas
Chantal Sacre

Joe Hepworth
Marwa Kaboor
Tamara Pupic
Raffaella Campagnoli

Images used are credited when necessary. Attributed use of copyrighted images
with permission. All images not credited otherwise Shutterstock.

ACCESS FRESH CONTENT DAILY ON OUR WEBSITE!

EntrepreneurAlArabiya.com

9 / E N T R E P R E N E U R A L A R A B I Y A . C O M / January 2021

PO Box 502511 Dubai, United Arab Emirates
P +971 4 4200 506 | F +971 4 4200 196
For all commercial enquiries related to Entrepreneur العربيّ ة
contact sales@bncpublishing.net

All rights reserved 2021.
Opinions expressed are solely those of the contributors.
Entrepreneur Middle East and all subsidiary publications
in the MENA region are officially licensed exclusively to BNC Publishing
in the MENA region by Entrepreneur Media Inc.
No part of this magazine may be reproduced or transmitted in any form
or by any means without written permission of the publisher.

Printed by United Printing and Publishing
upp.ae

In addition to our print edition, we’re bringing
you all sorts of industry news on our web
mediums. Joining us online means getting
relevant business and startup content in
real-time, so you’re hearing about the latest
developments as soon as we do. We’re looking
forward to interacting with our readers on all of
our social media and web platforms- like any
thriving business, we’re looking to give and take.
#TrepTalkME is already happening on all of our
digi platforms, and all good conversations go
both ways. See you on the web!

@EntAlArabiya
@EntAlArabiya
 العربيةEntrepreneur
EntrepreneurMiddleEast
EntAlArabiya
EntMagazineME
EntMagazineME

IN ASSOCIATION WITH

UNDER THE PATRONAGE OF

H.H. SHEIK H NA H AYA N
M A BA R A K A L NA H AYA N
CABINET MEMBER AND MINISTER OF TOLER ANCE
AND COEXISTENCE, UAE

THE VIRTUAL CONCLAVE
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كلمة المحرر

سنة جديدة وأمل بعودة الحياة
مع دخول 2021

بدأ العالم يبني

أماال على انتعاش منتظر في مختلف
ً
نواحي الحياة التي توقفت تقريبا خالل

عام مضى .وفي دولة اإلمارات ماتزال

وسيتم تحقيق ذلك من خالل االستعانة

الطويلة األجل لفئات محددة ،وتصريح

تقنيات الروبوتات والذكاء االصطناعي،

التقاعد في دبي ،و في مجال إصدار

بقوانين وإجراءات جديدة ،من ضمنها

إقامة لرواد األعمال ،وكذلك برنامج

خاصة وأن اإلمارات تملك رؤية جديدة في

تصاريح اإلقامة للفئات المحددة في

بتجاوز سلبيات كوفيد 19-بعد توفر اللقاح

عدا عن التسهيالت وعناصر التحفيز في

للمستثمرين مع تسهيل وابتكار اجراءات

يبدو أن العام  2021سيشهد زيادة أكبر

العامة لإلقامة وشؤون األجانب عقدت

تعزز وجود الكفاءات واألشخاص الذين

وتعزيز إمكانياتهما في المشاريع التقنية

وسبق ذلك ما قامت به حكومة دبي

الفرصة سانحة لتطبيق خطط الحكومة
ووصوله إلى مختلف شرائح المجتمع.

في تقديم الخدمات الحكومية ،وزيادة

مستويات الكفاءة.

تعمم سياسة االبتكار.

مختلف أنشطة األعمال ،فإن اإلدارة

اتفاقية مع سياحة دبي تهدف إلى دعم

الستيعاب األشخاص والشركات التي

يسهمون في تطوير المجاالت االقتصادية،

من جهة أخرى فإن استعدادات الحكومة
ً
تدريجيا ،ويأتي
على أشدها لعودة الحياة

المستخدمة ،وكذلك التعاون في مجال

الجتذاب أهم الخبرات الفنية والمالية.

تحسينها في مقدمة أولويات الدولة خالل

في برامج ضيف في دبي ،تصريح اإلقامة

الفوائد االقتصادية التي تنتظرها دبي،

العام الحالي زيادة أكبر في تقديم

وبرنامج العمل االفتراضي ،إضافة إلى

فهناك أكثر من  200دولة مشاركة ما

التميز في تقديم الخدمات والتركيز على

مرحلة ما بعد أزمة كوفيد .19-وسيشهد

الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين

والربط االلكتروني لتطوير األنظمة

برامج ضيف في دبي ،تصريح اإلقامة

إصدار تصاريح اإلقامة للفئات المحددة

للمستثمرين ضمن التأشيرة الذهبية،

إجراءات سابقة في موضوع اإلقامات

من تفعيل نظام إالقامات طويلة األمد
في مجال آخر ،هناك فرصة هائلة لتفعيل

من عودة إكسبو في موعده الجديد

زالت على ثباتها والتزامها الجماعي بتقديم

معرض يليق بعصره وأوانه ،فاآلن وأكثر
من أي وقت مضى ،تحتاج البشرية إلى

االجتماع لتذكر ما يوحدها ،ويبقى ذلك

الطموح الجماعي لجميع المشاركين في

هذا المعرض مما يساعد على تحريك عجلة

االعمال والخدمات التي يحتاجها حدث بهذا
الحجم.

احتفاال بمرونة وتفاؤل
سيكون إكسبو
ً
العالم بشأن المستقبل ،حيث تجتمع

مختلف الدول أول االحتفاالت العالمية
بعد فترة عصيبة.

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

شعاع كابيتال تستثمر في Anghami
أعلنت شعاع كابيتال ش.م.ع (الشركة

KA1 x
TRANSFORMERS

المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز
( ،)SHUAAالمنصة المتخصصة

بإدارة األصول والصيرفة االستثمارية

تعاونت عالمة األزياء  KA-1االماراتية

على مستوى المنطقة ،عن استثمار

الصناديق التي تديرها في أنغامي،

مع شركة هاسبرو العمالقة وعالمتها

الشهيرة ( Transformersسلسلة

تكنولوجيا بث الموسيقى .وفي إطار

األفالم الشهيرة) ذات العروض الترفيهية

تعليقه على هذا االستثمار قال جاسم
الصديقي ،الرئيس التنفيذي لشركة

شعاع كابيتال« :تنسجم أنغامي إلى

حد بعيد مع معايير االستثمار لدينا،
حيث كانت أول منصة تكنولوجيا

لبث الموسيقى في المنطقة عام

ً
ً
استثنائيا منذ
نموا
 ،2012وحققت

جاسم الصديقي،
الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال

التمويل األخيرة في عام  ،2016كان
من المهم ً
جدا بالنسبة لنا أن نتشارك
مع المستثمرين المناسبين الذين

التي تلقت صدى لدى ماليين المشجعين

المتحمسين حول العالم إلطالق تشكيلة
كينجز فيت كوليكشن King’s Fate

 .Collectionوتمت صناعة التشكيلة

في إيطاليا وفق لمسة فنية تجمع بين
أسلوب  KA-1المميز في ابتكار أزياء

ذلك الحين .ونحن في شعاع كابيتال

يفهمون منطقتنا ونموذج نمونا،

على خلق قيمة مهمة لمستثمرينا مثل
ً
استمرارا لرحلتنا
أنغامي والتي تشكل

تأسست أنغامي في بيروت عام

ومستثمريها».

التكنولوجية».

الموسيقى عبر اإلنترنت في منطقة

الشارقة ،حيث استحوذت الفعالية على
ً
كافة ،بمن فيهم مشاهير
إعجاب الحضور

أنغامي سعيها لتحقيق النمو واالنتشار

الرائدة في المنطقة مع مكتبة تضم

وممثلين عن وسائل اإلعالم ،فقد نقلهم

يسرنا الحصول على دعم شعاع

من  70مليون مستخدم ،ولديها اآلن

نواصل البحث عن استثمارات قادرة

االستثمارية في الحلول والخدمات

من جانبه ،قال إيلي حبيب ،الشريك

المؤسس في أنغامي« :فيما تواصل
السريعين مع التركيز على الربحية،

كابيتال ومستثمريها المشاركين في
هذه الجولة التمويلية .وبعد جولة

الشارع ورؤية  Transformersلثقافة

ً
تماما على شعاع كابيتال
وهذا ينطبق

البوب.

أزياء شيّ ق بعنوان سبيس دروب Space

 2012كأول منصة تكنولوجيا لبث
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وتعتبر اليوم المنصة الموسيقية

أكثر من  50مليون أغنية متاحة ألكثر
مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة

والرياض.

جاء اإلعالن عن التشكيلة ضمن عرض

 Dropاستضافه منتجع واحة البداير في

ونجوم مواقع التواصل االجتماعي

العرض إلى أجواء مستوحاة من كوكب
ً
مذهال لإلعالن
أسلوبا
وقدم
المريخ،
ّ
ً
الرسمي عن الشراكة بين  KA-1و
.Transformers
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أصحاب األعمال من تحليل البيانات وإتخاذ

بناء على ما حققوه من نجاحات
القرارات ً
ومبيعات باإلضافة إلى رسم سلوك العمالء

خالل الفترة الحالية مع تغيير كوفيد19-
لسلوكيات األفراد وقدراتهم الشرائية.

نمو
أما بالنسبة لعام  ،2021فتتوقع زبوني ّ

أعمال التجارة اإللكترونية مع تسهيل التراخيص

وانتشار نظام إحالة الشحن – الذي يقوم من

خالله الباعة بتحويل طلبات العمالء وتفاصيل
الشحن إلى الشركة المصنعة – إلى جانب

استمرار التسهيالت اللوجستية في التطور

في جميع أنحاء المنطقة .كما تتوقع زبوني
استمرار نشاط المطابخ القائم على النطاق

السحابي وخدمات الصحة واإلعتناء بالذات
وغيرها من الخدمات المنزلية التي تلقى

استحسان العمالء هذه الفترة.
ً
ً
ارتفاعا ملحوظا في
ويتابع عساف« :شهدنا
رامي عساف ،الرئيس التنفيذي
والشريك المؤسس لزبوني

التحويل الرقمي أو رقمنة المنتجات والخدمات

األمر الذي نتوقع استمراره هذا العام

والسنوات القادمة .وبشكل عام ،يبحث العديد

نمو غير مسبوق بنسبة  600%لـ Zbooni
أعلنت زبوني ،الشركة المتخصصة في

توفير الحلول الرقمية للشركات الصغيرة

والمتوسطة ،عن نمو منقطع النظير بلغت

نسبته  600%في حجم األعمال عبر منصات
الشركة .تم تأسيس الشركة في المنطقة

العام المنصرم في التركيز على خدماتنا الرقمية
ً
خصوصا مع توجه المشاريع الجديدة إلى

ّ
ونتطلع إلى المزيد
التواجد الرقمي بنسبة أكبر
من النمو واالزدهار مع تحسن الوضع العام

من المستهلكين عن منتجات وخدمات محلية

ً
بدال
حيث الحظنا
دعما أكبر للشركات المحلية ً

من الشركات العالمية الكبرى .في عام 2021
وأكثر من أي وقت مضى ،ستتجه الشركات

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ّ
ونتطلع ألن يكون العام
نحو مستقبل رقمي

ً
ً
ومزدهرا للشركات الصغيرة
مثمرا
عاما
الجديد ً

والمتوسطة في جميع أرجاء المنطقة».

واستقطاب المزيد من الشركات خالل العام

أما بالنسبة لخطة زبوني لعام  2021فتهدف

رواد األعمال الباحثين عن حلول تدعم بداية
ّ

ولم يقتصر تواجد زبوني في عام  2020على

جميع أنحاء المنطقة وزيادة أعداد الموظفين

سهلة على الجميع .ويعزو هذا النمو إلى

توسع ليشمل المملكة العربية السعودية
ّ

رفع سقف الخدمات لتوفير نطاق أوسع

عام  2017لتشهد منذ ذلك الحين توافد

ونموها خالل فترة لم تكن
رحلتهم العملية
ّ

ما تقدمه زبوني من خدمات رقمية مبتكرة
إضافة إلى أسلوب التعامل المباشر بين

زبوني والشركات و بين الشركات وعمالئها.

وفي تعليق لرامي عساف ،الرئيس التنفيذي

والشريك المؤسس لزبوني ،قال« :نؤمن بأن

الجديد».

دولة اإلمارات العربية المتحدة فحسب بل
والمملكة األردنية الهاشمية حيث أسهم

ذلك في النمو السريع

للشركة لتضم أكثر من

 15ألف عميل وتعامالت

بيئة الدولة الخصبة لألعمال واالستثمارات قد

تصل قيمتها إلى ماليين
ً
شهريا .وتعتمد
الدراهم

الجدد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على

لوحة بيانات ّ
توفر مجموعة

رواد األعمال
ساعدتنا على توفير متطلبات ّ

أتم وجه ،فباإلضافة إلى كون زبوني منصة
ّ
مالئمة تمكن أصحاب األعمال من تحقيق

التواجد الرقمي والنمو السريع فقد ساعدنا
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ً
نظاما رقميّ ًا يضم
زبوني

واسعة من األدوات

والوسائل المتعلقة بالتجارة
اإللكترونية حيث تمكّ ن

الشركة إلى زيادة تواجدها الجغرافي في

لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها إلى جانب

للتجار الرقميين.
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تقنية

 5من أفضل التطبيقات
لحماية الخصوصية

التي يجب عليك تثبيتها في هاتفك
تميز عام  2020بأنه كان من أكثر
ً
إستخداما
األعوام التي شهدت

يعد تصفح اإلنترنت بشكل

بشكل عام ،بعد تفشي جائحة

تتخيله ،حتى مع استخدام وضع

بديل رائعا
DuckDuckGo
ً

 ،modeوذلك ألن هذا الوضع

تطبيقات الخصوصية التي يجب

للهواتف الذكية واألجهزة التقنية

فيروس كورونا واستمرارها حتى

اآلن ،حيث أصبحت الهواتف
الذكية في كثير من األحيان

تطبيق متصفح TOR

مجهول أكثر صعوبة مما قد
التصفح الخفي Incognito

فيما يتعلق بحماية المستخدم

مثل  ،Amazon Ringفيمكنك

أصبحنا نعتمد على الهاتف الذكي

الماضية ،ال يعني أن تُ ترك األمور

استخدام تطبيق متصفح Tor

استخدام أقصى درجات الحيطة

الخصوصية التي تساعدك في

بنظام التشغيل أندرويد ،فيمكنك
الذي يعتبر من أبرز تطبيقات

إخفاء هويتك عند تصفح الويب،

خاصة إذا كانت وظيفتك تعتمد

التي تتخذ من شعار الخصوصية

بشدة في الحفاظ على سرية ما

أمانك الرقمي .إليك  5من أفضل

متاح مجانً ا في جوجل بالي.

واألمان مبدأ لها للحفاظ على

التطبيقات لحماية الخصوصية
التي يجب عليك تثبيتها في

هاتفك.

تطبيق Signal

تطبيق المراسلة سيجنال

تماما أن يكون
 Signalيستحق
ً
تطبيق المراسلة االفتراضي

األول في هاتفك في عام

لمحرك بحث جوجل ومن أبرز

تفعله عند تصفح مواقع الويب.

خصوصيتك عند البحث ،ومع أنه
يقدم تجربة تصفح رائعة ،خاصة

من التتبع عبر اإلنترنت ،حيث

ال يدعم المتصفح المزامنة أو

تثبيت اإلضافات .باإلضافة إلى

ذلك يقوم بحظر أدوات التتبع

بشكل افتراضي ،ويقدم تصنيف

استخدام تطبيق  Havenلتحويل

هاتف أندرويد القديم إلى كاميرا
مراقبة فعالة للغاية.

حيث يتيح لك التطبيق تحويل
أي هاتف ذكي يعمل بنظام

التتبع المستخدمة في الموقع

والضوء ،ومراقبة الضيوف غير

مع قائمة كاملة بكل أدوات

للحركة والصوت واالهتزاز

ومعلومات عنها بطريقة سهلة

المتوقعين والمتطفلين غير

جميع عالمات التبويب وبيانات

شخص ما منزلك وأنت خارجه

ً
مجانا في جوجل بالي و آب ستور.
متاح

صورا للدخيل.
سيرسل لك
ً

الفهم ،كما يضم ميزة مسح
التصفح بنقرة واحدة.

المرغوب فيهم ،ومن ثم إذا اقتحم
فلن يكتشفه التطبيق فحسب ،بل
ً
مجانا في جوجل بالي.
متاح

تطبيق البريد اإللكتروني
ProtonMail

هذه التطبيق من أفضل تطبيقات

الخصوصية التي تُ ساعدك في

من الميزات التي تحافظ على

رسائلك قبل ارسالها ثم تدميرها

خصوصيتك وأمانك الرقمي.

كاميرات المراقبة المحترفة،

خصوصية لكل موقع ويب تزوره،

 2021وكل األعوام القادمة

ً
مجانا في جوجل بالي و آب ستور.
متاح

تطبيق Haven

إذا كنت تريد مراقبة منزلك

التشغيل أندرويد إلى كاشف

تأمين بريد اإللكتروني ،حيث يتيح

وذلك بفضل دعمه العديد

ً
مجانا في جوجل بالي و آب ستور.
متاح

معلوماتك الشخصية عند تسجيل
كنت تستخدم هاتف ذكي يعمل

والحذر عند استخدامه ،وهذا

يعتبر تطبيق محرك بحث

ال يأتي بالكثير من الميزات ولكنه

يحدث في العالم .ولكن ألننا

غالبا باستخدام التطبيقات
يأتي ً

التطبيق بتطبيق مستويات

إضافية من األمان على رسائلك.

عن ُبعد ،ولكن ال تملك ثمن

الدخول إلى مواقع الويب .وإذا

على ما هي عليه ،بل يجب علينا

DuckDuckGo

بشكل عام ال يجعل نشاطك على

لمعظم الناس حول العالم هي

أكثر مما كنا عليه في السنوات

تطبيق محرك البحث

ولكن على عكسها يسمح لك

عليك استخدامها للحفاظ على

تماما ،أو يخفي
مجهول
الويب
ً
ً

الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما

اإللكتروني األخرى ،مثل جيميل،

لك تطبيق  ProtonMailتشفير

ذاتيا بمجرد قراءة الطرف اآلخر لها،
ً
وهو يعمل مثل تطبيقات البريد
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بديال لـ واتساب

إيلون ماسك يدعو الستخدام تطبيق Signal

أصبح

تطبيق  Signalحديث العالم بعد

تغريدة من إيلون ماسك عبر موقع Twitter
يشجع فيها متابعيه على استخدام تطبيق

ما هو تطبيق Signal؟

تطبيق  Signalمراسلة فورية مماثل

للواتساب إال أنه يعتمد على بروتوكول

 Signalللتراسل المجاني بدال من واتساب

التشفير من طرف إلى طرف  ZRTPويعمل

وتسببت التغريدة في رفع قيمة سهم شركة
ً
اسما مشابها ،وهي شركة Signal
تحمل

خاصا لسطح المكتب (.)Desktop

المرَ ضية والعصبية،
الكتشاف النوبات َ
حيث فهم العديد من المستثمرين ومشتروا

تطبيقات التراسل األخرى ،فهو تطبيق

فأقبلوا على شراء سهم .Signal Advance

البرمجيات Open Whisper Systems

فقد كان قيمة سهم الشركة في البورصة

االتصاالت الخاصة في متناول الجميع.

الذي يعاني أزمة خصوصية.

 Advanceلتصنيع أجهزة اإلنذار الطبية

األسهم توصية ماسك على النحو الخاطئ،

ووفق ما ذكره موقع  CNBCاألمريكي،

قبل تغريدة ماسك بقيمة  ،0.37$ليقفز بعد

تغريدة ماسك إلى  ،1100%حيث أصبحت

قيمة السهم الواحد  6.36دوالرا -وبالتالي

ارتفعت ثروة مالك الشركة إلى  660مليون
دوالر في يومين فقط.
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التطبيق على جميع الهواتف أندرويد وآيفون
ً
إصدارا
على حد سواء ،كما يوفر التطبيق

التابعة لرجل األعمال األمريكي الشهير
ً
مجانيا
ماثيو روزنفيلد في عام  ،2014بكونه

بالكامل ويتيح لمستخدميه إمكانية إجراء

مكالمات صوتية ومرئية مع القدرة على

مشاركة الروابط والوسائط المختلفة.

مستخدم تطبيق  Signalيمكنه تفعيل ميزة

تُ سمى أمان الشاشة ،Screen Security

ويعتبر تطبيق  Signalالبديل األفضل
لتطبيق واتساب كونه األكثر أمانً ا بين جميع

بمنع التطبيقات األخرى على هاتفك ،حتى

مفتوح المصدر ،ومملوك من قبل المنظمة

تبويب لألنشطة التي تقوم بها في الهاتف،

وهي مؤسسة غير ربحية هدفها جعل

ويدعم التطبيق ميزة التشفير ،ويعمل على

في إعدادات الخصوصية .هذه الميزة تقوم
إذا كان هناك تطبيق يحتفظ بعالمات

فلن يتمكن من التقاط ما يحدث داخل
التطبيق.

أما الميزة األكبر في التطبيق هي الحفاظ

بشكل كبير على خصوصية مستخدميه حيث

جميع أنظمة التشغيل تقريبً ا ،فهو متاح
ألنظمة  Androidو  iOSو Windows

وعليهم قبول الدعوة لالنضمام إلى

الذي أطلقته شركة Signal Foundation

تتم بشكل تلقائي.

و  macOSو  .Linuxويتميز التطبيق

يقوم التطبيق بإرسال دعوة إلى األشخاص

المجموعة فعملية اإلضافة داخل التطبيق ال
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عملية معالجة البيانات ستصبح

التقنيات المتأصلة في مجال

أدى التطور السريع للحوسبة

تشكيل أنظمة تكنولوجيا

مستقلة وذاتية التطور

للمدن ،تعتبر مراكز العمليات الذكية
ً
ً
موحدا وتقدم
نظاما
كل مدينة
خدمات على مستوى المدينة.

ستشكل مراكز العمليات الذكية

البنية التحتية الرقمية للمدن في
المستقبل.

السحابية والنمو الهائل في كميات
حوسبة معالجة المهام ،والتحكم

لتطوير المنتجات وانخفاض

فال تقدر اإلدارة والضبط اليدويين

يبدو اآلن أن البنى المتأصلة في

البيانات في سيناريوهات متنوعة

بقدرة التوزع وقابلية التوسع

التلقائي لنظم إدارة البيانات القائم

تسمح للمؤسسات باستخدام

في تكلفة التخزين ،وإدارة الكتل

خالل معالجة البيانات التقليدية.
على معالجة كميات هائلة من

ومعقدة .لذا ،سيصبح التحسين

والحاسوب ستسمح لنا بتجاوز

حدود جسم اإلنسان

تعد تكنولوجيا واجهة الدماغ

مسار اتصال مباشر بين الدماغ
وجهاز خارجي ،فتكتسب وتحلل

وتترجم إشارات الدماغ للتحكم

والحاسوب ضرورية للجيل الجديد

في اآلالت .وفي المستقبل،

واآلالت والذكاء التعاوني بين

الدماغ والحاسوب في التحكم

من التفاعالت بين اإلنسان

البشر واآلالت .وتعتبر تلك
ً
ً
مهما
ومحركا
التكنولوجيا ركيزة

ستساعد تكنولوجيا واجهة

لطالما شكلت المدة الطويلة
كفاءة البحث والتطوير في مجال
ً
مصدرا لإلزعاج.
البرامج التقليدية

الحوسبة السحابية التي تتميز

والمرونة هي العالج .فهي

على الذكاء االصطناعي الخيار
ً
حتما لمعالجة البيانات في
األفضل

وموارد الحوسبة السحابية بشكل

وسيتم اعتماد الذكاء االصطناعي

ومجموعات األدوات وأفضل

متنوعة من المجاالت ،مثل الفصل

المتأصلة في الحوسبة السحابية

المستقبل.

تكنولوجيا واجهة الدماغ

الحوسبة السحابية ستعيد
المعلومات

البيانات إلى تحديات هائلة في
وعبر الحفاظ على “توائم رقمية”

تقنية

والتعلم اآللي في مجموعة

الذكي بين البيانات األكثر واألقل
ً
استخداما ،واكتشاف الشوائب،

وإدارة أجهزتها غير المتجانسة

أكثر فعالية .وتسمح المنهجيات

الممارسات والمنتجات والتقنيات
للمطورين بالتركيز على إنشاء

تطبيقات جديدة فقط .وفي

والنمذجة الذكية ،وجدولة الموارد،

المستقبل ،ستكون الشرائح

على توليد البيانات ،وتوصيات

وحتى أجهزة الكمبيوتر متأصلة في

وضبط الوسائط ،واختبار الضغوط

ومنصات التطوير والتطبيقات

باألذرع الروبوتية بدقة أكبر من

الفهرسة .ستُ قلل بهذه الطريقة

الحوسبة السحابية .وتكثر الفوائد

للهندسة العصبية .إذ تحلل كيفية

المرضى الواعين بالكامل الذين

والتخزين والتشغيل والصيانة .كما

في الحوسبة السحابية بحيث

وتشكل واجهة الدماغ والحاسوب

للتغلب على قيودهم الجسدية.

ذاتية التطور.

وعلى سبيل المثال ،ال الحصر>>> ،

عمل الدماغ البشري من بعد.

أي وقت مضى ،لتدعم بذلك

ال يستطيعون الكالم أو التحرك

تكاليف الحوسبة والمعالجة

سيتم توفير أنظمة إدارة بيانات

التي ستجلبها التقنيات المتأصلة
يضيق مجال الحديث عن ذكرها.
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وجهات

التطور التكنولوجي
ّ
تشكل
 7اتجاهات ٌيتوقع أن
مالمح قطاع التكنولوجيا عام 2021

تقدم أكاديمية دامو ،وهي مبادرة بحثية عالمية من مجموعة علي بابا ،توقعاتها ألهم اتجاهات رائدة
التي ستشكل مالمح قطاع التكنولوجيا خالل العام المقبل.

ُيتوقع أن تتسارع االكتشافات
التكنولوجية لتحدث تأثيرات عميقة
عبر قطاعات االقتصاد والمجتمع
ككل ،من تطبيقات الجيل الثالث
من مواد أشباه الموصالت،
والبحث والتطوير الذي يقوده الذكاء
االصطناعي في مجال األدوية
وصوال إلى التحسين
واللقاحات،
ً
التلقائي لنظم إدارة البيانات
والزراعة المدعومة بذكاء البيانات.
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االختراقات العلمية في مجال المواد

الكربونية ستحفز نمو قطاع اإللكترونيات
المرنة
ً
مستقرا
أداء
توفر اإللكترونيات المرنة
ً

حتى بعد حدوث تشوهات ميكانيكية مثل

االنحناء والطي والتمدد .وتعد التكنولوجيا

حيث الخصائص الكهربائية ،مما حد من

ً
تجاريا .لكن في السنوات األخيرة،
استخدامها

سمحت التطورات الرائدة في مجال المواد

المعتمدة على الكربون لإللكترونيات المرنة
مثال ،تُ ستخدم
بتجاوز قدراتها السابقة.
ً

األنابيب الكربونية النانوية اآلن إلنتاج دوائر

المفضلة في مجال األجهزة القابلة لالرتداء

أداء
كهريائية متكاملة واسعة النطاق تقدم
ً
أفضل من الدوائر المعتمدة على السيليكون

كافية أو لم تستطع التنافس مع المواد

اإلنتاج على نطاق واسع ،وهو مادة واعدة

والجلد اإللكتروني والشاشات المرنة .في
السابق ،لم تكن تلك المواد مرنة بدرجة

الصلبة المعتمدة على السيليكون من

من نفس الحجم .كما دخل الجرافين مرحلة

تعتمد على الكربون لإللكترونيات المرنة.

تقنية
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تساعد تلك التقنيات في تجريد العديد من

طبقات مكونات البنية التحتية مثل الشبكات

والخوادم وأنظمة التشغيل ،وتقليل تكاليف

الحوسبة ،وتحسين كفاءة التكنولوجيا ،وتذليل

العقبات أمام تطوير التطبيقات عبر الحوسبة

السحابية ،وتوسيع نطاق التطبيقات السحابية.

سيتم دعم الزراعة ببيانات الذكاء
االصطناعي

قد تعاني الزراعة التقليدية من أوجه قصور

تنجم عن سوء استخدام األراضي واالنفصال

بين جانبي اإلنتاج والبيع .اليوم ،تُ طبّ ق تقنيات
رقمية من الجيل الجديد ،بما يشمل إنترنت
األشياء ،والذكاء االصطناعي ،والحوسبة

السحابية ،على قطاع الزراعة في كل جوانب

وصوال إلى البيع .ويساعد الجيل
عملية اإلنتاج
ً

الجديد من أجهزة االستشعار في الحصول على

ستساعد تكنولوجيا واجهة الدماغ

بيانات حول األراضي الزراعية بشكل مباشر.

وتعمل تحليالت البيانات الضخمة والذكاء
االصطناعي على تسريع معالجة كميات

ساعدت هذه العوامل على بناء صورة يمكننا

بدقة أكبر من أي وقت مضى ،لتدعم

التطبيق على نقطة واحدة إلى التنفيذ على

ال يستطيعون الكالم أو التحرك للتغلب

كبيرة من البيانات الزراعية .ويمكن للمزارعين

عبرها أن نشهد قفزة الذكاء الصناعي من

وتخصيص الموارد البيئية عند الطلب .كما

مستوى الصناعة ككل .ويصح ذلك بشكل

والبلوك تشين للتحكم في نقل المنتجات

أنظمة تكنولوجيا معلومات ناضجة ،وتشمل

مراقبة المحاصيل وتحقيق التربية الدقيقة

تُ ستخدم تقنيات مثل  5Gوإنترنت األشياء

الزراعية وتتبعها ،مما يضمن سالمتها وإيصالها

بشكل موثوق .لم تعد الزراعة معتمدة بشكل
كبير على الظروف الطبيعية بوجود هذا

الجيل الجديد من التقنيات الرقمية وستصبح

مدفوعة بتحليالت البيانات الذكية.

والحاسوب في التحكم باألذرع الروبوتية

خاص في الصناعات التحويلية التي تمتلك

صناعة السيارات واإللكترونيات االستهالكية
والمالبس عالية الجودة والصلب واألسمنت

والصناعات الكيماوية .وسيظهر الذكاء

الصناعي في كل زاوية ويساعد على اتخاذ

قرارات ذات حلقة مغلقة في تلك الصناعات.

بذلك المرضى الواعين بالكامل الذين
على قيودهم الجسدية.

في المدينة للمقيمين والزائرين عبر االبتكار
التكنولوجي .ونفذت السلطات السعودية

مشروع المدن الذكية في مدن متعددة في

ً
تماشيا مع أهداف رؤية
جميع أنحاء المملكة،
السعودية .2030

ً
ً
واسعا ينطبق على سلسلة
تأثيرا
كما سيحقق

واجهت عدة مدن ذكية تحديات عند التعامل

الصناعة سيقفز من التنفيذ في موقع واحد

اللوجستية والمبيعات.

مراكز العمليات الذكية وانتشارها على

ككل

مراكز العمليات الذكية ستصبح ضرورية

استخدام الذكاء االصطناعي في مجال

إلى التنفيذ على مستوى قطاع الصناعة

التوريد واإلنتاج وإدارة األصول والخدمات

مع تفشي كوفيد ،19-مما تسبب بقبول
نطاق واسع لتعظيم استخدامات موارد

البيانات وتعزيز الحوكمة والخدمات العامة

تم استخدام الذكاء الصناعي بشكل أساسي

للمدن في المستقبل
ُأطلقت مبادرات المدن الذكية ألول مرة

والمنظومة ككل غير ناضجة .لكن بعد ظهور

المدن عبر التقنيات الرقمية .تعد اإلمارات

الحوسبة المكانية المطبقة على نطاق واسع.

ً
اهتماما
المرونة الملحوظة لالقتصاد الرقمي
ً
كبيرا من المؤسسات ،وتطورت التقنيات

مدن ذكية .وتعد دبي الذكية إدارة حكومية

تمتلك طموحات كبيرة لتحويل مدنها إلى

ً
موحدا وتقدم خدمات على مستوى المدينة.

من االستثمارات في إنشاء بنية تحتية جديدة.

لتمكين وتقديم وتعزيز تجربة فعالة ومؤثرة

الرقمية للمدن في المستقبل.

لتلبية متطلبات جزئية ألن تنفيذه مكلف

ومعقد ،وتعد البيانات المعروضة معزولة،
كوفيد 19-في أوائل عام  ،2020جذبت

الرقمية وانتشرت بسرعة ،وجرى ضخ المزيد
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منذ عقد ،وأدت إلى تحسن كبير في إدارة
والسعودية من االقتصادات الناشئة التي

مكلفة بتسهيل التحول الذكي للمدينة

العالمية والدقيقة والمباشرة .وستصبح

ذكاء مع نضج تقنية
مراكز العمليات أكثر
ً

الذكاء االصطناعي لألشياء وتحسين تقنيات
وعبر الحفاظ على توائم رقمية للمدن ،تعتبر
ً
نظاما
مراكز العمليات الذكية كل مدينة

ستشكل مراكز العمليات الذكية البنية التحتية

تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح

شئون ريادية

في دراسة أجراها أوليفر وايمان بعنوان The

 Chinese Traveller Surveyفي شهر مارس
شخصا السؤال التالي:
ُ ،2020طرح على 77
ً
«ما هي وجهات رحلتك األولى بعد تفشي

كوفيد19-؟» وأجاب جميعهم بأسماء أكثر

األماكن السياحية في الصين مثل يونا وبكين،

وبناء على
وشنغينغ ،وشنغهاي وسيشوان.
ً

ذلك ،كان على العالمات التجارية توجيه إعالنات

وسائل التواصل االجتماعي نحو األماكن المحلية،

والتفاعل مع رغبة العمالء في المنتديات

المجتمعية ومجموعات المساعدة المحلية.

وأفاد  ٪ 55من المستهلكين في استطالع

حديث ،أنهم تحولوا إلى العالمات التجارية التي

يثقون بها أثناء عمليات اإلغالق .ففي عالم غير

مستقر تتضرر فيه الثقة العامة ويبدو المستقبل
غير مؤكد ،تكون الثقة أكثر قيمة .تدرك بعض

العالمات التجارية أن الثقة تتحسن من خالل العمل
الجيد وإخبار القصص الحقيقية التي تجمع العمالء.
إعالن  Doveالتجاري الذي شكر العاملين في

مجال الرعاية الصحية على تضحياتهم أثناء الجائحة
هو مثال على عالمة تجارية خرجت عن اإلطار

التجاري المعتاد وتصرفت بمسؤولية .وسعت

ماكدونالدز إلى الحصول على األصالة أثناء

وجودها في الفلبين ،تخلت الشركة عن أي عالمة
على وجود خدعة ،ووضعت رئيسها التنفيذي

كينيث يانغ أمام الكاميرا مرتديً ا زي أحد أفراد

طاقم الموظفين ،حيث تحدث بصوت واضح عن

مخاوف العمالء من أن المطاعم ليست آمنة.

نخيل مولز تبدأ رحلة تحويل البيانات
من أجل تعزيز تجربة العمالء
أطلقت نخيل مولز ،ذراع البيع

بالتجرئة لـ نخيل المطور العقاري
ً
عالميا ،مبادرتها لتحويل
الرائد

في ثقافة الشركة ،وهو ما جعلنا

ً
اعتمادا علي البيانات .يتم اختبار
أكثر

حاالت االستخدام الجديدة ودمجها

البيانات كجزء من استراتيجيتها التي

في عمليات البيع بالتجزئة ،وهو

تجار البيع بالتجزئة والعمالء عبر

االصطناعي في إطار خطة تمتد

تركز على احتياجات العمالء إلفادة
أصول نخيل مولز.

وتوفر هذه المنصة المتطورة

ما يؤدي إلى التعلم اآللي والذكاء
لخمس سنوات.

وتتضمن أحدث التقنيات “بحيرة

والمحكومة بالكامل ،رؤى أساسية

بيانات” متطورة تم إنشاؤها عن

خالل دراسة سلوك البيع بالتجزئة

وتهدف خطة المشروع الخمسية

العالمات التجارية .ومع طرح اللقاحات ،سيرغب

 90مليون عميل ،باستخدام

جديدة من أجل تقديم قيمة مالية

وسيُ طلب من العالمات التجارية توفير الحافز.

ومنتجات البيانات التي تدعم الذكاء

ودعم لبناء بنية تحتية قوية لبيانات

في ظل التطورات المتسارعة في

وكجزء من استراتيجيتها للنمو

إذا كان بإمكاننا توقع اتجاه العام المقبل،
فببساطة نستطيع إن نقول أن العمالء

سيطلبون المزيد من اإللهام والصراحة من
الناس في العودة إلى حياتهم الطبيعية،

ألكثر من  3آالف مستأجر من

والمشتريات وتجارب أكثر من

أحدث خوارزميات التعلم اآللي

طريق نظام إدارة فريد من نوعه.

إلى تعريف تجار البيع بالتجزئة بحلول
ملموسة ،باإلضافة إلى تكوين رؤى

لن يكون من السهل على الشركات إجراء انتقال

االصطناعي.

إلهامهم في عام  ،2021ولكن بعد كل المتاعب

عالم تكنولوجيا البيانات ،حددت نخيل

ً
مؤخرا،
الرقمي ،أطلقت نخيل مولز

نُ سامح إن قلنا إن العام المقبل ال يمكن أن يكون

المتقدمة من أجل تحقيق استراتيجية

للتجارة اإللكترونية توفر للمتسوقين

التحليالت المتطور على تجاوز التحول

من  35ألف منتج متوفر في سوق

نتيجة لتفشي الوباء ،كما عزز التغيير

وهم جالسون في منازلهم المريحة.

حقيقي من طمأنة العمالء في عام  2020إلى
التي حدثت على مدار األشهر الماضية ،قد
أصعب من العام .2020

مروة قعبور ،رئيس التسويق واالتصال،
مجموعة المسعود

مولز الحاجة إلى تبني أحدث الحلول

تركز على العمالء .لقد ساعد برنامج

في توقعات العمالء واحتياجاتهم

المنشأة.

 ،dragonmart.aeوهي منصة

القدرة على تصنيف واستكشاف أكثر
التنين عبر  11فئة عالية المستوى
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ترتبط بشكل واضح بالمتعة ،حيث يمكن أن

يشمل ذلك منتجات متواضعة مثل قطعة
الشوكوالتة.

وبينما ازداد التصفح والشراء عبر اإلنترنت،

فقد حدث ذلك ألشياء بسيطة مثل البقالة

ومنتجات التجميل والرعاية الصحية .ومع ذلك،
عندما يتعلق األمر باألشياء باهظة الثمن،

كافحت العالمات التجارية إلتمام الصفقة،

وأصبحت الجهود يائسة إلعادة التوجيه نحو

اإلعالنات ،مع عدم رغبة المستهلكين في

إعادة النظر في قراراتهم رغم استمرار اإلعالن

الترويجي بمالحقتهم عبر اإلنترنت.

سرعت أزمة كوفيد 19-التحول نحو االقتصاد
َّ
الرقمي .وزادت المبيعات عبر اإلنترنت،

العودة إلى اإللهام
اتجاهات المستهلك المتوقعة في عام 2021

بقلم مروة قعبور ،رئيس التسويق واالتصال ،مجموعة المسعود

لم أزر

ً
ونادرا ما أشتري
هولندا من قبل،

ونمت أهمية وسائل التواصل االجتماعي.

وفي الواليات المتحدة األمريكية على سبيل
المثال ،قام  34٪من مستخدمي تطبيق

بناء على توصية
«اإلنستغرام» بشراء منتج ً

أحد المؤثرين.

مشابها محليً ا .ففي
نمط ًا
ً
ونحن نرى اليوم
ً
مؤسسة المسعود  ،Al Masoodعندما

أطلقت العالمة التجارية للسيارات الفاخرة

إنفينيتي أحد حلول المبيعات االفتراضية في

أبو ظبي ،كان لدينا عميل متحمس يقول

منذ عام  ،1999أو على األقل منذ شرح

نعم لسيارة من خلف شاشته المحمولة

 ،»Marketingفوائد االحتفاظ بمعلومات

إطالق المنصة .كما ظهرت منصات خدمات

الرسالة لم تعنيني ولم تقدم أي قيمة .إذن،

قيمة مع العمالء ،أدرك المسوقون أن
ً
فعال ،وأن
االتصال غير المباشر نادرً ا ما يكون
ً
دائما اتجاه العالقة
العميل يجب أن يحدد هو

شركة «ماكينزي ان كومباني» أن حجم قطاع
ربع تريليون دوالر في الواليات المتحدة

نعم صحيح أن فيروس كوفيد 19-كان له تأثير

وهناك في الواقع مخاطر مرتبطة

المتحدة ،كانت الحكومة متجاوبة بشكل

بريدا إلكترونيً ا
أزهار الزينة .ومع ذلك ،تلقيت ً

في أواخر أبريل  2020من تاجر بالجملة ألزهار

توليب في أمستردام يشرح لي كيف كانت

شركته تتعامل مع أزمة انتشار وتفشي
فيروس كوفيد.19-
ما هي القصة؟

سيث جودين في كتابه «Permission

التسويق الشخصية وفوائد إقامة عالقات

بينه وبين العالمة التجارية.

غير مسبوق على جميع جوانب الحياة البشرية،

باالستراتيجيات التي يُ نظر إليها وكأنها تفرض

وأصيب ماليين آخرون بالفيروس ،وفقدت

إذن ،ماذا يقول العمالء في عالم ما بعد

حيث فقد حوالي المليون شخص حياته،

الوظائف ،في حين دفع اإلغالق الناس
والسكان إلى مالزمة منازلهم.

وفي أعقاب هذه األزمة غير المتوقعة،

األفكار على المستهلك.

كوفيد19-؟ لنعترف أن هذه األزمة غيرت

أولويات إنفاق المستهلك .كان هناك ارتفاع

في «عمليات شراء التأكيد» ،حيث يريد الناس

مقاس  5بوصات بعد يوم واحد فقط من

جديدة ،خاصة في مجال الصحة .توقعت

الخدمات الصحية عن بعد سيصل قريبً ا إلى

األمريكية وحدها .وفي اإلمارات العربية

مثير لإلعجاب في إطالق تطبيقات األجهزة

المحمولة لمساعدة األشخاص على إجراء

االختبارات وتتبع نتائجهم.

أدت أزمة كوفيدً 19-
أيضا إلى إضفاء الطابع

المحلي على العالم ،حيث تم تقييد السفر

مع بعض عمليات اإلغالق التي فرضت

سعت العديد من الشركات إلى طمأنة أكبر

استعادة السيطرة على حياتهم ،وشراء عنصر

السيطرة .لكن التسويق التقليدي ،مثل البريد

أن يكون بمثابة إعالن عن النوايا .الفرح يصبح

على متن طائرة والسفر آلالف األميال ،أما

في أمستردام ،لن ينجح.

اتجاه بين المستهلكين لشراء األشياء التي

بمناطقهم المحلية.

عدد ممكن من الناس بأن أعمالهم تحت

اإللكتروني الذي تلقيته من مزارع التوليب
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باهظ الثمن مثل فستان سهرة ،الذي يمكن

أكثر قيمة في أوقات األزمات ،وهناك ً
أيضا

على الناس مالزمة منازلهم ،في حين كان
المسافرون قبل الوباء متحمسين للقفز

اهتماما
بعد كوفيد ،19-أصبح الناس أكثر
ً

رواد التطوير العقاري
شركة تطوير مصر | ّ

رائد التطوير العقاري

د .أحمد شلبي/
إنفراد تطوير مصر بإقامة مجتمعات مستدامة
وذكية وسعيدة
 -خاص  Entrepreneurالعربية

الصور © Tatweer Misr

يسعدنا في مجلة  Entrepreneurالعربية استضافة مجموعة
اقتصادية مصرية ريادية في مجالها ،والنجاحات الكبيرة التي حققتها
شركة تطوير مصر في السوق العقارية المصرية واألسواق الدولية
هي التي دفعتنا إللقاء الضوء على تجربة ريادية في مجال التطوير
العقاري .فهي نموذج يحتذى به للمستثمرين العقاريين نظرا لعدد
وطورت نمط
حلوال عقارية فريدة
المشاريع التي قدمت من خاللها
ً
ّ
الحياة آلالف العمالء.
فيما يلي نص الحوار مع الدكتور أحمد محمد شلبي ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
لشركة تطوير مصر ،وهو المنصب الذي شغله منذ تأسيس الشركة في عام .2014
وبالنظر إلى خبرته الواسعة في التخطيط وإدارة األعمال بجانب دوره كأستاذ الهندسة
المعمارية والتنمية العمرانية بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة ،يشرف الدكتور
شلبي على اإلدارة اليومية للشركة ،بما في ذلك تطوير األعمال والتخطيط االستراتيجي
لمشاريع تطوير مصر الكبرى>>> .
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رواد التطوير العقاري
شركة تطوير مصر | ّ

«لقد نجحنا منذ تدشين الشركة
وحتى نهاية عام  2020في تحقيق
إجمالي مبيعات في مشروعاتنا
الثالث تقدر بأكثر من  20مليار
جنيه ،وبيع حوالى مليون متر
مسطح مباني ،حيث تقدر محفظة
عمالء تطوير مصر بنحو 8000
عميل حتى اآلن».
مشروع المونت جاللة
IL MONTE GALALA

الفائز بعدة جوائز مرموقة ،من المشروعات
العقارية المتعددة االستخدامات في

العين السخنة .تم إطالق المشروع عام

 2015على مساحة  525فدان ويطل على

مشروع المونت جاللة

شواطئ البحر األحمر .تم نحت المشروع

بأكمله في جبال الجاللة وبتصاميم

مستوحاة من مدينة بورتو فينو االيطالية،

مشروع المونت جاللة

بتكلفة استثمارية تبلغ نحو  18مليار جنيه،

بخالف االستثمارات الفندقية .عدد وحدات
المشروع حوالي  10,000وحدة متضمنة

أكثر من  460غرفة فندقية قابلة للزيادة،

بواقع  6فنادق مصممة بمفاهيم مبتكرة

ومتميزة وما يتعدى الـ 190شقة فندقية.

كما يحتوي المشروع على اول كريستال

الجون مقامة على الجبل في العالم ويضم
 Base Campوهو منتجع جبلي لتسلق

الجبال تم إنشاءه من قبل المتسلق

والمغامر الشهير عمر سمرة ،وبدأ التشغيل

التجريبي .وذلك فضال عن التفكير في خلق
نشاط إداري وتعليمي كجزء من المشروع

في المراحل المتقدمة.
من اهم مميزات مشروعات تطوير مصر
انها تتكامل مع المدن الجديدة التي تعمل
دولة مصر علي تطويرها حاليا ،حيث يقع
المشروع في منطقة الجاللة في العين
السخنة وهي مدينة كاملة المرافق
والخدمات وتحتوي على جامعة ومدينة
طبية عالمية ،وأول قرية أوليمبية إلقامة
الفعاليات الرياضية للدولة ،ومناطق سكنية
سياحية وعدة مناطق خدمية لقاطني
المدينة.

مشروع فوكا باي FOUKA BAY

فدانً ا بتكلفة استثمارية تبلغ نحو  4مليار

يمثل ثاني مشروعات الشركة ،وتم إطالقه

جنيه بخالف االستثمارات الفندقية .يحتوي

الشمالي ويتميز بتصميم هندسي فريد

من  380غرفة فندقية قابلة للزيادة وما

عام  2015بمنطقة رأس الحكمة بالساحل

يجعل كل وحدة في المشروع تطل على

وجهة مياه ،سواء من خالل الكريستال
الجون او شاطئ البحر الذي يمتد على

طول  7كيلومتر ،ويشغل مساحة 220

المشروع على  2500وحدة متضمنة أكثر

يقارب  610شقة فندقية ،بواقع  4فنادق

مصممة بمفاهيم مبتكرة ومتميزة ،الى

جانب المرافق الغير السكنية مثل المطاعم

وأنشطة مائية وغيرها من الخدمات>>> .
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قادة

ً
ً
مليئا بالتحديات ومما ال شك فيه ان القطاع
عاما
كان عام 2020

العقاري كان من القطاعات التي تأثر جراء ازمة  ،١٩-Covidإال إن
ً
نتيجة المتالكها
شركة تطوير مصر استطاعت أن تجتاز هذا التحدي

المقومات التي تُ مكّ نها من تسيير العمل باحترافية وخبرة تسويقية
ً
انطالقا من العمل بمبادئ االبتكار والعمل الجماعي
عالية ،وذلك

وااللتزام .فمن خالل رؤيتها االستراتيجية ،تسعى تطوير مصر
للتعامل مع التحديات المتنوعة التي تواجهها السوق العقارية
في مصر ،وزيادة قدرتها على تطوير مشروعات عمرانية متكاملة،
مستدامة ،ذكية وسعيدة ،بتكلفة مناسبة وجودة عالية تتجاوز
توقعات العمالء .وخالل زمن قياسي تمكنت الشركة من تحقيق
إنجازات هامة ونجاحات كبيرة في إقامة مجتمعات جديدة في
أماكن جغرافية متنوعة.
وأعلن الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
للشركة ،استمرار الشركة في تنفيذ اهدافها االستثمارية والبيعية
لعام  ،2020قائال« :لقد نجحنا منذ تدشين الشركة وحتى نهاية
عام  2020في تحقيق إجمالي مبيعات في مشروعاتنا الثالث تقدر
بأكثر من  20مليار جنيه ،وبيع حوالى مليون متر مسطح مباني ،حيث

تقدر محفظة عمالء تطوير مصر بنحو  8000عميل حتى اآلن .كما

أراض تبلغ نحو  5ماليين متر مربع ،في حين ان حجم
نمتلك محفظة ٍ

استثماراتنا تفوق الـ  50مليار جنيه في المشروعات السكنية فقط،

مع استثناء المشاريع االخرى التي نعمل على تطويرها من جامعات
ومدارس وفنادق ،حيث تصل حجم االستثمارات المقدرة للشق
التعليمي حوالي  10مليار جنيه ،وأجمالي االستثمارات المقدرة

للشق الفندقي تتعدي  1.2مليار جنيه مصري .باإلضافة الى أننا

في صدد دراسة خطة توسعية في مناطق ومدن جديدة ضمن

مصر انطالقا من وجود العديد من نقاط الجذب التي ال تزال غير
مستغلة وثمة طلب متزايد عليها».
تميز المنتج العقاري

السوق العقاري مكتظ بمطورين عقاريين ومشروعات عقارية

متشابهة ،وعامل الفصل هنا من وجهة نظر الدكتور أحمد شلبي
هو المنتج العقاري ،فال بد ان يقدم المطور منتج عقاري متميز
يخلق قيمة مضافة للعمالء .ويؤكد الدكتور شلبي أن الشركة

حرصت منذ اليوم األول لوجودها في السوق المصرية على تقديم

كل ما هو جديد وخلق نموذج مشروعات يحقق االستدامة وكفاءة
التشغيل ،وقد تَ واكَ ب طموحها مع خطة دولة مصر ،مشيرً ا إلى

معا إلى تنفيذ مشروعات
أن الدولة والقطاع الخاص يهدفان ً
عمرانية قابلة للسكن الفوري وتُ ِّلبي جميع احتياجات العمالء لتحقيق
المستهدفة« :نتعامل في تطوير مصر مع
خطة التنمية والتعمير
َ

كل مشروع على أنه حلم وتجربة حياتية مختلفة ،وهذا ما ظهر

بشكل واضح في الثالثة مشروعات التي قمنا حتى اآلن بطرحها

في السوق ،وهي المونت جاللة و فوكا باي و بلومفيلدز .فكل

مشروع من هذه المشروعات هو عبارة عن مشروع تنمية عمرانية
متكاملة يقدم تجربة حياة فريدة لعمالئه متميزة عن أي مشروع

آخر ،وقد انعكس هذا النجاح في تحقيق أعلى مبيعات في أسرع

نحت مشروع المونت جاللة في جبال الجاللة

وقت ممكن».

جبال الجاللة على شواطئ البحر األحمر
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رواد التطوير العقاري
شركة تطوير مصر | ّ

مميزات المشاريع السياحية

«نحن نعمل على بناء مجتمعات عمرانية
متكاملة ومستدامة وذكية وسعيدة

بتكلفة مناسبة وجودة عالية وعندما اتحدث
عن التكلفة المناسبة ،فانا اقصد التكلفة
المناسبة للخدمات ،فالهدف من وراء

االستدامة والحلول الذكية التي نقدمها

هو خفض تكلفة التشغيل والتوفير ،الي

جانب البيع للعميل بسعر مقبول ،فعلى
سبيل المثال قمنا باالستعانة بشركتي

شنايدر وأورانج العالميتين لعمل بنية

تحتية ذكية باإلضافة الي تطوير منظومة

متكاملة للتحكم في المرافق وخدمات

مشروع بلومفيلدز

المشروع وتنفيذ شبكات مرتبطة

بقاعدة البيانات يتم تجميعها كلها في

مركز للبيانات أقامته شركة شنايدر ويتم
إدارته من خالل تطبيق على الموبايل
الخاص بكل عميل ،وذلك في كل

المشروعات الخاصة بالشركة ويستطيع

العميل من خالل الموبايل الخاص به

معرفة االستهالك ودفع فواتير المياه

والكهرباء وغيرها ،وتساهم هذه الحلول

في زيادة كفاءة الطاقة بنسبة  % 50و

توفير تكلفة الصيانة والتشغيل للعميل

بما ال يقل عن  30%وهو ما سينعكس

بشكل ايجابي على وديعة الصيانة،

التي تزعج قيمتها أغلب العمالء ،وفيما
يتعلق بتطبيق مفهوم المجتمعات

مشروع بلومفيلدز

السعيدة في جميع مشروعاتنا ،فهذا
المفهوم يخاطب الحواس الخمسة

لإلنسان ونضيف إليها حاسة سادسة

وهي التكنولوجيا ،فـتطوير مصر تقدم

جودة المنتج والحياة والخدمات بتكلفة

الخاصة بـتطوير مصر والتي تتضمن تقديم

والشراكة مع رائد االعمال والمغامر الشهير

وتكلفة مناسبة .وتتضمن هذه الشراكات

مصر في مشروع المونت جاللة باإلضافة

منتجات متميزة ومبتكرة بجودة عالية

مناسبة ،وهو ما نراهن على تقديمه بشكل

عدة مجاالت مثل الهندسة والعمارة

هو ان نجعل عمالئنا سفراء لمشروعاتنا

المعلومات وغيرها من المجاالت ،وذلك

دائما ،وهدفنا في النهاية
متميز ومتفرد
ً
بشهاداتهم اإليجابية».

والديكور والترفيه والتسويق وتكنولوجيا

عمر سمرة ألقامة اول  Base Campفي

الي عدة شراكات اخرى مع مهندسين

ومقاولين وشركات ومقدمي خدمات

محليين مختلفين ساهموا في نجاح الشركة.

لوضع خطة تنفيذية متكاملة بدءا من وضع

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية فقد وقع

المشروعات« .ومثال على بعض الشراكات

اإليطالي & GPP Gianluca Peluffo

والمتخصصين العالميين والمحليين األفضل

الديكور المصرية الشهيرة منى حسين،

علي المخططات الرئيسية والتصميمات

وأعمالهم مع االستراتيجية والفلسفة

في مشروعات تطوير مصر المختلفة.

حلول عقارية إبداعية

تعقد تطوير مصر شراكات مع الخبراء

في مجالهم والذين تتوافق رؤيتهم

االساسات وحتى خلق حياة متكاملة داخل
المحلية الناجحة هي الشراكة مع مصممة
والتى تقدم تصميمات مبدعة ومبتكرة

اختيارنا على المكتب االستشاري الهندسي
 Partnersمن بين  40مكتبً ا عالميً ا للعمل

الهندسية للمشاريع ،باإلضافة الي الشراكة

مع  Kerten Hospitalityالمتميزة >>>
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قادة

يقع مشروع فوكا باي في منطقة رأس

الحكمة في الساحل الشمالي وهناك
مخطط استراتيجي لتصبح مدينة رأس

الحكمة مدينة سياحية عالمية ،ألنها من

أفضل األماكن الموجودة فى مصر حيث

تمتلك ثالث أجمل الشواطئ على مستوى

العالم ،ما دعا إلى استغاللها ووقوعها في
بؤرة اهتمام الدولة إلنشاء مدينة جديدة

«كل مشروع من هذه المشروعات هو عبارة عن مشروع
تنمية عمرانية متكاملة يقدم تجربة حياة فريدة لعمالئه
متميزة عن أي مشروع آخر ،وقد انعكس هذا النجاح في
تحقيق أعلى مبيعات في أسرع وقت ممكن».
الواعد في مجال االستثمار السياحي

تعليمية ،زراعية ،صناعية ،فضآل عن اعتبارها

في هذه المنطقة الساحرة ولتفوق شهرتها

والعقاري في مصر خالل السنوات القادمة.

مقرا جديدا للوزارات والمصالح الحكومية،

ولتنافس مثيالتها ﻋﻠﻰ المستوى العالمي.

مدينة العلمين الجديدة التي تمتلك قواعد

والعالمي.

الكثير من المناطق السياحية ذائعة الصيت،
وبذلك تُ َعد من المدن ذات المستقبل

كما يقع مشروع فوكا باي بالقرب من

اقتصادية متعددة سواء كانت سياحية،

وجعلها مدينة جاذبة بقوة لالستثمار المحلي

مشروع بلومفيلدز BLOOMFIELDS

في عام  ،2018والستكمال محفظة

مشروعاتها في مناطق مختلفة بالسوق
المحلي ،أطلقت تطوير مصر مشروع

بلومفيلدز في مستقبل سيتي .يقع هذا

المشروع السكني متعدد االستخدامات في
القاهرة الجديدة ويمتد على مساحة 415

فدان مقسمة الي  325فدان للمناطق

السكنية والتجارية واإلدارية والترفيهية،

بقيمة استثمار تبلغ  28مليار جنيه مصري،

باإلضافة الي منطقة تعليمية على مساحة

 90فدان تضم  6مدارس وجامعات

دولية مثل جامعة نيو جرسي للتكنولوجيا

األمريكية .تحتوي المنطقة التعليمية على

مشروع فوكا باي

 GEN@Bloomfieldsتحت إدارة الشبكة

الدولية لريادة األعمال  ،GENوهو أول

مركز لريادة االعمال واالبتكار في مصر

والشرق االوسط وشمال افريقيا بقيمة

استثمار أولية تبلغ  10مليارات جنيه مصري.

تعتبر مستقبل سيتي امتداد للعاصمة

اإلدارية الجديدة والتي تعد نقلة نوعية
لمصر وسيتم نقل المباني الحكومية

والهيئات الدبلوماسية إليها لتخفيف الضغط
عن العاصمة ،فموقعها مميز للغاية نتيجة

لقربها من محور تنمية قناة السويس بحيث

تكون تلك المنطقة نقطة تركز لالستثمار،

وخاصة مع إنشاء مطار دولي بها بما يحقق

نقلة تنموية كبيرة فيها ،عالوة على أن

المدينة الجديدة مخططة لتستوعب 5

ماليين نسمة وستحقق فرص عمل جديدة

مشروع فوكا باي
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تستوعب الزيادة السكانية المطردة.

قادة

نتائج الشركة لعام 2020

مشروع بلومفيلدزCollege Town ,

«نحن في تطوير مصر ،طالما وضعنا
التعليم وريادة األعمال كجزء ال يتجزأ
من سياستنا وهو ما يبدو واضحا في
مشروعنا بلومفيلدز .فمنذ أطالق
المشروع عام  2018كان المخطط
الرئيسي له ان يكون كوليدج تاون
 College Townأي مدينة تقوم علي
المكون التعليمي كنواة اقتصادية
اساسية وتتكامل مع األجزاء السكنية
واإلدارية والتجارية المحيطة بها».
في إدارة الفنادق بأعلى جودة من خالل

إقامة ما يتعدي الـ 10فنادق في مشروعي
المونت جاللة وفوكا بايCloud7 Hotel ،

الي جانب الشراكة مع شركتي شنايدر و

ً
سوقا
مثل المغرب ،ورواندا التى تعد

واعدة ،وإسبانيا ،واليونان ،والبرتغال،

وإنجلترا ،والسعودية التي تتميز بكبر حجم
السوق ( 25مليون نسمة) ،وكل ذلك

بهدف تحول الشركة لالعب إقليمي ودولي

في خالل األعوام القليلة القادمة؛ ويمكن

تنفيذ ذلك من خالل تطوير مشروعات في

هذه البالد أو من خالل عمل عدة شراكات
مع مستثمرين وشركاء دوليين .وفيما

يتعلق بدولة اإلمارات العربية المتحدة،

فمصر لديها روابط قوية سواء اقتصاديا او

سياسيا مع دولة اإلمارات الشقيقة ،وتمتد
هذه العالقات لسنوات عديدة ،وبالطبع
نطمح أن نرى المزيد من التعاون المثمر

بين البلدين بشكل عام وبين تطوير مصر
والمستثمرين اإلماراتيين بشكل خاص».

> بدء اعمال البناء واإلنشاءات في مشروع
بلومفيلدز خالل الربع األول من العام
> استمرار اعمال البناء في جميع مشروعات
الشركة مع أتباع جميع اإلجراءات احترازية ووقائية
الصارمة التي تضمن سالمة جميع عاملي
ً
تماشيا مع اتجاه الحكومة منذ
الشركة وذلك
ظهور االزمة وحتى االن
> تحقيق  100%من مستهدفات عام 2020
والتي تتمثل في مبيعات تعاقدية بقيمة  6مليار
جنية مصري
> ضخ استثمارات بقيمة  3مليار جنيه مصري
مقسمة بواقع مليار جنيه في مشروع المونت
جاللة و 500مليون جنيه في مشروع فوكا باي
و 500مليون جنيه في مشروع بلومفيلدز
> تجهيز  1000وحدة سكنية للتسليم في كل
من مشروعي المونت جاللة وفوكا باي  ،والتي
تتمثل في المرحلة االولي من مشروع المونت
جاللة بواقع  500وحدة سكنية والمرحلة الثانية
من مشروع فوكاباي بواقع  500وحدة سكنية
> إطالق مرحلتين جديدتين في مشروع المونت
جاللة تحت اسم «فيا» و «إالرا»وإطالق مرحلة
جديدة في مشروع بلومفيلدز تحت اسم
The Vues
> التشغيل الناجح لمشروع فوكا باي خالل صيف
 2020بشهادة أكثر من  70أسرة من ساكني
المشروع
> التشغيل المبدئي ألول ( )Base Campفي
مصر داخل مشروع المونت جاللة المقام علي
جبال الجاللة بالعين السخنة ،ويقام هذا المشروع
من خالل شراكة مع رائد االعمال والمغامر
الشهير عمر سمرة وتم افتتاحه بشكل مبدئي
خالل الربع األخير من عام  .2020ويتضمن
المشروع المقام فى قلب الجبل أماكن للتخييم
واماكن االقامة وبعض األنشطة الترفيهية
والجبلية والرياضية كالتسلق واليوجا وعدد من
المطاعم ،باإلضافة إلى مسارات مخصصة
للمشى بين الجبال.

اورانج والشراكات الدولية المختلفة األخرى.

كما ان فلسلفة الشركة الخاصة بالتعاون
والعمل الجماعي بنظام الـ Workshop

تضمن عملية تبادل الخبرات بين موظفينا

وشركائنا المختلفين مما يساهم في بقاء
ً
دائما في المقدمة
فريق عمل تطوير مصر
في مختلف المجاالت».
توسع إقليمي ودولي

بخالف التوسع فى األسواق الداخلية،

يقول الدكتور أحمد شلبي« :نحن ندرس

فرصا متنوعة في األسواق الخارجية
اآلن
ً
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تصميمات مصممة الديكور المصرية الشهيرة
منى حسين لمشروع المونت جاللة

THE BOX - RESPONSIBLE BUSINESS
LYVE GLOBAL - INNOVATION IN LOGISITCS
INNOVATION IN COMMUNICATION STRATEGY

 الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية مكتب محمد ناصر للمحاماة- INNOVATION IN LEGAL SERVICES
ANDARAKIS - INNOVATION IN OUTREACH

INHYPE - INFLUENCER MARKETING AGENCY OF THE YEAR
JES MEDIA - BREAKTHROUGH AGENCY OF THE YEAR

 الماليةCFI  مجموعة- TRADING PLATFORM OF THE YEAR

RISE - FINTECH COMPANY OF THE YEAR

TAKALAM - WELLNESS PLATFORM OF THE YEAR
VIRTUZONE - CORPORATE SERVICE PROVIDER OF THE YEAR
MUNCH:ON - HOMEGROWN BRAND OF THE YEAR

Innovation in Logisitcs
Lyve Global

HUDA BEAUTY - BRAND OF THE YEAR
ACCOR IMEA - HOSPITALITY GROUP OF THE YEAR
TABBY - FASTEST GROWTH

) (شراعSHARJAH ENTREPRENEURSHIP CENTER - SOCIAL IMPACT
SHOROOQ PARTNERS - ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM
DEVELOPMENT

، جون تسيوريس- ENTREPRENEUR OF THE YEAR
INSTASHOP ،المؤسس والرئيس التنفيذي
، – حليمة جومانيEXECUTIVE OF THE YEAR
KIBSONS ،مديرة العمليات التنفيذية
، المؤسس، – نعيم معدادDISRUPTOR OF THE YEAR
GATES HOSPITALITY
OUTSTANDING CONTRIBUTION TO ENTREPRENEURSHIP

 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، الدكتور أحمد محمد شلبيلشركة تطوير مصر
، – صاحبة السمو الشيخة انتصار الصباحVISIONARY OF THE YEAR
 مؤسسة انتصار،المؤسسة

Visionary of the Year
،صاحبة السمو الشيخة انتصار الصباح
 مؤسسة انتصار،المؤسسة
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،وسام يونان
,الرئيس التنفيذي
BNC Publishing

في يوم  15ديسمبر  ،2020أقيم حفل توزيع جوائز مجلة رواد األعمال

لوسائل اإلعالم تدعم مجلة  Entrepreneur Middle Eastومجلة

 ،Dubai The Obeliskوالذي قدمته شركة  ،duحيث تم في الحفل

أشاد بالتفاني والمرونة التي أظهرها الفائزون من خالل تحديات هذا

متميزين في مجال الصناعة في المنطقة .في فعاليته السابعة،

 ،2020والتي قدمتها شركة  ،duبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي

 Entrepreneur Middle Eastلعام  2020في فندق Sofitel

تكريم األفراد والشركات الذين أسسوا أنفسهم بوصفهم مبدعين
شهد الحفل السنوي لهذا العام تقديم  22جائزة ،حيث أظهر جميع

الفائزين سلوكً ا تجاريً ا متميزً ا خالل عام  .2020وقد أكد ذلك وسام
يونان ،الرئيس التنفيذي لشركة  ،BNC Publishingوهي شركة
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 Entrepreneurالعربية ،في خطابه الذي ألقاه في الفعالية ،حيث

العام .نُ ظمت احتفالية توزيع الجوائز Enterprise Agility Awards
ومركز دبي لدعم الشركات الناشئة ،إلى جانب الشريك الذهبي

 ،Nestléوشركاء بيئة األعمال  in5و Microsoft for Startups

.Middle East

Trading Platform of the Year
 الماليةCFI مجموعة

Hospitality Group of the Year
Accor IMEA
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Innovation in Communication Strategy - الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية
Responsible Business
The Box

Entrepreneur of the Year
Instashop ، المؤسس والرئيس التنفيذي،جون تسيوريس
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Innovation in Legal Services
مكتب محمد ناصر للمحاماة

Breakthrough Agency of the Year
JES Media
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Social Impact
) (شراعSharjah Entrepreneurship Center

Fastest Growth - Tabby
Wellness Platform of the Year -  تكلمTakalam
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Influencer Marketing Agency of the Year - InHype

Disruptor of the Year
Gates Hospitality ، المؤسس،نعيم معداد

Corporate Service Provider of the Year
Virtuzone
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Entrepreneurial Ecosystem Development
Partners شروق

Executive of the Year
Kibsons  مديرة العمليات التنفيذية،حليمة جوماني

Innovation in Outreach - Andarakis
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Magnifique
Magnifique
Meetings
Meetings
Sheikh
Sheikh
Rashid
Rashid
Road,
Road,
P.O. P.O.
Box 30904,
Box 30904,
Dubai
Dubai
- UAE,
- UAE,
04 324
04 9999
324 9999
BookBook
a meeting
a meeting
withwith
confidence
confidence
at Events.Dubaitheobelisk@sofitel.com
at Events.Dubaitheobelisk@sofitel.com
PARISPARIS
- LONDON
- LONDON
- ROME
- ROME
- DUBAI
- DUBAI
- SYDNEY
- SYDNEY
- MEXICO
- MEXICO
CITY CITY

بوابة الدرعية | أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم

جميعا أيام
«نعيش
ً
تشوبها طاقة إيجابية هائلة
بفضل توجه المملكة
نحو مستقبلها الجديد».
جيري إنزيريلو،

الصور © هيئة تطوير بوابة الدرعية

الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية

>>>
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قادة

استراتيجيات
فعالة
جيري إنزيريلو
بوابة الدرعية/

أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم
هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقابالت شخصية تجريها رافايال كامباجنولي ،المؤسس والمدير التنفيذي
لشركة ليرا ستراتيجي بارتنرز ،مع بعض أهم رجال األعمال والمستثمرين في الشرق األوسط.

في هذا الحوار ،يتحدث جيري إنزيريلو ،الرئيس التنفيذي
لهيئة تطوير بوابة الدرعية ،عن كيفية قيادته لمشروع
بقيمة  20مليار دوالر أمريكي لبناء وجهة سياحية ثقافية
ونمطية جديدة تقع في منطقة الدرعية ،بمدينة الرياض.
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بوابة الدرعية | أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم

مشروعا في المملكة العربية
بوصفه
ً
السعودية ،كيف تتبنى رؤية 2030؟

«نظرً ا لتفعيل جميع المشاريع في المملكة،
تماما مع
تتوافق هيئة تطوير بوابة الدرعية
ً
رؤية  :2030من المخطط أن يجتذب هذا

الموقع التراث الثقافي المذهل قرابة 27

مليون زائرً ا سنويً ا ،مع توفير تدفق سياحي

مهم للمملكة ،وكذلك توفير 55000

وظيفة جديدة وطرح أصول كبيرة مثل
ً
فندقا و100
إنشاء ستة جامعات ،و30

مطعما وعدد من المعالم الثقافية البارزة،
ً
ً
فارقا كبيرً ا للمملكة ولمدينة
والتي ستحدث
الرياض ،حيث أنها تقع على بعد  15دقيقة
ً
وفقا لتوجيهات رؤية  ،2030ستكون
فقط.
السياحة أحد المعالم البارزة لبرنامج التنوع

االقتصادي في المملكة ،حيث سيتحول

مقدارها من الناتج المحلي اإلجمالي

من  3٪حاليً ا إلى  10٪بوصفها النسبة
المستهدفة>>> ».

«التحدي الحقيقي هو السرعة :اننا نخطط
لتحقيق هذا التحول الهائل لبلد يبلغ عدد
سكانه  32مليون نسمة في  10سنوات
فقط ،داخل منطقة كبيرة ومتنوعة».

فندق سمحان التراثي ،درة مشاريع هيئة السياحة في الدرعية التاريخية
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قادة
أخبرنا عن المؤسسة التي ترأسها
وعن أهدافها ومساعيها.

الصيت يحتفي بالتاريخ والثقافة والتقاليد

والذي يهدف إلى احتضان نظام بيئي

األزياء ،والترفيه للضيوف من جميع الفئات

الغد .بميزانية معتمدة تبلغ  20مليار دوالر

 2017بغرض الحفاظ على منطقة الدرعية

عالمي ترعاه منظمة اليونسكو ،وهو

اآلن على مرحلة تخطيط وتنفيذ رئيسية

من أعظم أماكن االلتقاء في العالم،

في منطقة الدرعية من خالل العديد من

«تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية

بموجب مرسوم ملكي صادر في يوليو

واالحتفال بها وتطويرها لتصبح واحدة

معلما عالميً ا ذائع
ولكي تُ صبح كذلك
ً

السعودية من خالل الفن ،الموسيقى،

العمرية .منطقة الطريف هي موقع تراث

أمريكي ،تعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية

مخصص لالحتفال وخدمة المجتمع المحلي

مكثفة ،من شأنها أن تجعل األصول

المبادرات في إطار برنامج الثقافة الموحد،

عام ».2021

بوابة الدرعية ،جوهرة المملكة وأكبر مشروع تراثي في العالم
ً
وفقا لخطة تأهيل وتطوير الدرعية التاريخية
من بين المشاريع التي سيتم تنفيذها
ضمن مشروع بوابة الدرعية الذي يمتد على مساحة  ٧كم مربع ،إنشاء مجموعة
ً
فندقا
متنوعة من المقاصد السياحية والترفيهية باضافة إلى اكثر من ٢٠
ومجموعة متنوعة من المتاحف ،ومحالت عالمية للتسوق ،واكثر من  ١٠٠من
المطاعم العالمية ،بأذواق ونكهات تنتمي لشعوب من مختلف الدول والثقافات.
كما يشمل المشروع عدد من الساحات الخارجية ذات التصاميم المميزة واالطالالت
الخالبة ،وممشى بطول  3كم يطل على وادي حنيفة التاريخي ،بل إن المنطقة
ستكون بمثابة أكبر وأهم منطقة تراثية وثقافية مفتوحة ،بإطالالت طبيعية
وتاريخية ،من بينها أكثر من  20معلم ثقافي سعودي.
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إللهام وتمكين الشباب لكي يصبحوا قادة

األساسية جاهزة بحلول الربع األخير من

بوابة الدرعية | أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم

النفطية يحدث عبر صناعات مختلفة داخل

بلد مستقر تحكمه نفس العائلة على مدار
عاما الماضية .وضع صاحب السمو
ً 120

الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان

حجر األساس لخلق اقتصاد مزدهر ومتنامي

من خالل تعزيز الشفافية ،وضمان تصنيفات

هي عليه اآلن .إال أننا نخطط لتحقيق هذا

لدعم برامجنا .ولهذا السبب ،فمن خالل

مليون نسمة في  10سنوات فقط ،داخل

مثل التدريب والتطوير وتمكين موظفينا،

تحتية قوية هو العنصر األساسي األول

نعمل على تحقيقه».

التحول الهائل لبلد يبلغ عدد سكانه 32

منطقة كبيرة ومتنوعة .إن إنشاء بنية

التركيز على األنشطة األساسية فقط،

سنتمكن من مواجهة التغيير الكبير الذي

ائتمانية عالية (تعتبر المملكة العربية

السعودية اآلن في الفئة األعلى «»AAA
في تقييم موديز) باإلضافة إلى كونها

واحدة من دول العالم التي لديها أعلى
األرصدة النقدية».

في منصبك الحالي ،ما هي األشياء التي

تؤرقك؟ إضافة إلى ذلك ،ما هو أكثر ما
يثيرك بشأن ما تفعله؟

جميعا أيام تشوبها طاقة إيجابية
«نعيش
ً

هائلة بفضل توجه المملكة نحو مستقبلها
الجديد .التحدي الحقيقي هو السرعة:

عاما لتصبح
لقد استغرقت سنغافورة ً 50
نموذجً ا مثاليً ا للمجتمع الحديث ،واستغرقت
عاما لتصبح المكان الرائع التي
دبي ً 30

الخطة الرئيسية لمشروع بوابة الدرعية
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قادة

ما الذي يثير إعجابك بشأن خطط المملكة
العربية السعودية للمستقبل؟

كيف يمكن للشركات االنتفاع من هذه

الرؤية الجديدة؟

«من خالل عملية التحول ،يبني المجتمع

السعودي حقبة جديدة لبالده ولكل

الشركات المشاركة .ستتم قصة النجاح مع

ً
«وفقا لتوجيهات رؤية  ،2030ستكون السياحة أحد
المعالم البارزة لبرنامج التنوع االقتصادي في المملكة،
حيث سيتحول مقدارها من الناتج المحلي اإلجمالي من
 3%حال ًيا إلى  10%بوصفها النسبة المستهدفة».

الشركات واألشخاص الراغبين في المشاركة

وتشهد هيئة تطوير بوابة الدرعية رحلة

> التمتع بنظرة متفائلة وإيجابية للمستقبل،

ً
موظفا،
للمملكة :بمشاركة أكثر من 500

في تنفيذ رؤية  2030بما يلي:

مذهلة من خالل تمكين القيادة الجديدة

> مثال على أخالقيات العمل من ولي عهدنا

يمثل السعوديون  36٪ ،81٪منهم من

تعليما عاليً ا لتنفيذ رؤية ولي
الذي تلقى
ً

مناصب إدارية .في الواقع ،توضح هذه

> التعاطف الكبير من الشعب السعودي
العهد.

النساء السعوديات ،ونسبة  13٪منهم في

األرقام التحول المذهل الذي تقدمه رؤية
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هذا المشروع الضخم النموذجي».

ما هي التغييرات الرئيسية التي تراها

فيما يتعلق بوضع األعمال في المملكة

العربية السعودية؟ هل الوقت الحالي
هو مناسب لالستثمار في المملكة؟

 :2030التمكين والتنوع والمساواة والتطلع

«المملكة العربية السعودية هي بالتأكيد

هيئة تطوير بوابة الدرعية أهدافها الخاصة

في الوقت الحالي :التنويع لمصادر الدخل غير

إلى المستقبل .في الواقع ،لقد تجاوزت
رافايال كامباجنولي هي
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة
ليرا ستراتيجي بارتنرز

بتوظيف المرأة في رؤية  2030في مثل

واحدة من أكثر النماذج الفعالية في العالم

تصميم | مواقع | جديد | ريادة الكترونية | قطاعات تقنية

وإلى جانب ضبط نظام بورشه للتحكم النشط في

التعليق ( )PASMالمتحكم في التخميد بنحو خاص ،تم

خفض الشاسيه مقدار  15ملليمتر لتعزيز الديناميكيات

المتكيف كتجهيز اختياري
الجانبية .ويتوفر نظام التعليق
ِّ

مع انخفاض إضافي في الشاسيه بمقدار  10ملليمترات.

تأتي ماكان  GTSالجديدة مع عجالت آر إس سبايدر

قياس  20بوصة ومكابح كبيرة الحجم مصنوعة من

الحديد المسبوك (حيث يبلغ حجم المكابح على المحور

األمامي  36×360ملليمتر ،وعلى المحور الخلفي22×330

ملليمتر) ،مما يمنح السيارة رشاقة السيارات الرياضية

عالية األداء وقدرة على االستجابة السريعة .أما نظام
ً
خصيصا ليتناسب
العادم الرياضي القياسي فقد ُع ّدل

مع فئة سيارات  GTSبصوت يعكس متعة قيادة سيارة

ماكان  GTSالجديدة .كذلك يُ ِّ
شكل المحرك سداسي

ً
ً
أساسيا في تعزيز قوة
عنصرا
األسطوانات سعة  2٫9لتر

الصوت الذي يميز السيارة .إضافة إلى ذلك ،تتيح البنية

المركزية لنظام التوربو التي يقوم عليها المحرك ،حيث

يقع الشاحن التوربيني المزدوج بين أسطوانات المحرك
المنسقة في شكل حرف  ،Vإمداد السيارة بسرعة

استجابة فورية أثناء القيادة .يبلغ أقصى عزم للمحرك

 520نيوتن متر عندما تتراوح عدد دوراته ما بين 1750

إلى  5000دورة في الدقيقة .كما يبلغ معدل استهالك

الوقود في الطراز األكثر رياضية بين طرازات بورشه

ً
وفقا لمعايير دورة
ماكان  9٫6لتر لكل  100كيلومتر

القيادة األوروبية الجديدة.

تصميم فريد مع لمسات تصميم بارزة باللون األسود

تنعكس خصائص األداء الرياضي الفريد لسيارة ماكان

ً
أيضا ،فمع
 GTSالجديدة في المظهر الخارجي للسيارة

مجموعة التصميم الرياضي القياسية بعناصرها التزيينية
األمامية والخلفية والحواف الجانبية لعتبات األبواب،

تتألق السيارة بمظهر مميز .كما يتميز الواقي األمامي

والجزء األمامي من السيارة بعناصر تصميم مطلية باللون
األسود — وهي سمة مميزة لجميع طرازات  GTSمن

بورشه .كذلك تأتي المصابيح األمامية التي تعمل بتقنية
 LEDمع نظام بورشه الديناميكي لإلضاءة والمصابيح
الخلفية ثالثية األبعاد وشريط اإلضاءة الخلفي الذي
يعمل يتقنية  LEDبلون داكن.

مقاعد رياضية خاصة بطرازات  GTSمع مواد من

الدرجة األولى

يتعزز الشعور بالسمات الرياضية األنيقة لمقصورة سيارة
ماكان  GTSبفضل المواد عالية الجودة مثل قماش

ألكانتارا الذي يكسو الجزء األوسط من المقاعد ،ومساند
األذرع في الكونسول المتوسط وألواح األبواب،

باإلضافة إلى األلمنيوم المصقول .وتشمل التجهيزات

األساسية للسيارة عجلة القيادة متعددة الوظائف وإطار

من الجلد الناعم وأزرار نقل الحركة ،باإلضافة إلى المقاعد
الرياضية ،الخاصة بطرازات  ،GTSمع خاصية تعديل

المقاعد بثمانية وضعيات ومساند جانبية بارزة لدعم
الجسم عند االنعطافات السريعة.
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استكملت بورشه مجموعة ماكان بطرح طراز  GTSبمواصفات مميزة،

حيث تأتي السيارة بمحرك قوي ،وشاسيه عالي األداء ،وتصميم استثنائي
وتجهيزات مطورة .تبلغ استطاعة المحرك التوربيني المزدوج سعة 2٫9

لتر سداسي األسطوانات  380حصان  -بزيادة  20حصان مقارنة بالطراز

األسبق .باإلضافة إلى نظام ناقل الحركة مزدوج القابض من بورشه

ومجموعة كرونو الرياضية التي تأتي كتجهيز اختياري ،تنطلق سيارة ماكان

طراز  GTSمن بورشه
السيارة الرياضية األبرز من مجموعة ماكان
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 GTSالجديدة من من  0الى  100كيلومتر/الساعة في  4٫7ثانية ،أي أسرع

بثالثة أعشار من الثانية من ذي قبل ،فيما تبلغ أقصى سرعة لها 261

كيلومتر/الساعة .بفضل ديناميكية القيادة المذهلة التي تتميز به السيارة

الجديدة في عائلة السيارات الرياضية المدمجة متعددة االستعماالت من
بورشه ،ضمن مواصفات أخرىُ ،أطلقت عليها تسمية  ،GTSوهي اختصار لـ
جراند توريزمو سبورت.
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كانفيو فليكس Canvio Flex

يتميز محرك التخزين المحمول Canvio

 Flexبسعة تخزين تصل إلى  4تيرابايت توفر

منفذي كبل  USB-Cو  .USB-Aيتوافق

مع أجهزة متعددة مثل أجهزة Macbook
و  Windows PCو  iPad Proوغيرها

من األجهزة الرقمية المحمولة  ،مما يتيح

لك تخزين البيانات والوصول إليها بسهولة
عبر جميع أدواتك .يمكنك ً
أيضا اصطحاب

المحتوى المفضل لديك أينما ذهبت في

حقيبة أنيقة مقدمة من .Canvio Flex

أيسر سبين Acer Spin 3
يتيح لك جهاز  Acer Spin 3المحمول وخفيف الوزن العمل من أي

مكان وفي أي وقت .يتميز الكمبيوتر المحمول القابل للتحويل بشاشة
تعمل باللمس  2في  1بشاشة عرض أطول بنسبة  16:10وعمر

بطارية طويل وقلم نشط مدمج مع  4096مستوى من حساسية

الضغط .بفضل نسبة العرض إلى االرتفاع  16:10التي تتميز بشاشة

Canvio

Flex

 IPSمتعددة اللمس  ، )WQXGA (2560 × 1600من السهل

اإلنشاء والمشاركة على هذا الجهاز .تتميز  Spin 3بمفصلة متينة
بزاوية  360درجة  ،مما يسمح باستخدام الجهاز في أربعة أوضاع

مختلفة :الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والخيمة والشاشة.
أبدا
وبفضل المفصلة بزاوية  360درجة  ،ال يمثل الصوت مشكلة ً

مع مكبرات الصوت المزدوجة التي تتميز بـ  DTS Audioو Acer

 TrueHarmonyالتي تظل في المقدمة في كل وضع .يحتوي Spin
ً 3
أيضا على ماسح ضوئي لبصمات األصابع ومحركات أقراص SSD

مزدوجة وزوج من منافذ  USBمن النوع  Cمع  Thunderbolt 4و
 .Killer 1650 Wi-Fiإنه مدعوم بأحدث معالجات  Intel Coreمن

الجيل الحادي عشر مع رسومات  Iris Xeألداء قوي .يزن  Spin 3وزنه
 1.5كجم فقط  ،وهو خفيف الوزن وسهل الحمل للغاية.

TAMTALKSTECH#

تمارا كالرك خبيرة سابقة في تطوير البرمجيات ،و رائدة أعمال عبر االنترنت تهتم بالتكنولوجيا و اساليب الحياة ،موقع The

 Global Gazetteالذي اسسته كالرك هو احد انشط المواقع اإللكترونية في الشرق االوسط ،و اشادت به العديد من شركات التكنولوجيا األكثر
نفوذا في المنطقة ،تتناول كالرك في مدوناتها مدى تأثير التكنولوجيا على حياتنا اليومية باالضافة لألجهزة الذكية و ملحقاتها .زوروا موقع
ً
 theglobalgazette.comو تواصلوا معها عبر تويتر @GlobalGazette
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من الفيديو السينمائي ألجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة الوزن ،التشكيلية التكنولوجية لهذا الشهر تعرض المنتجات التي تحتاجها
ً
خاطئا.
في حياتك اليومية .ال بأس أن ترغب الحصول عليها كلها و قد ال يكون ذلك

سوني Sony FX6

مع أزدهار مجال صناعة المحتوى ،تقدم

على  ViewFinder LCDمقاس  3.5بوصة

سوني أفضل األدوات لمصوري الفيديو

يمكن تركيبه في مواقع متعددة من جسم

 )ILME-FX6Vالجديدة أحدث إضافة

دائما ،وهو يتميز بهيكل
الذين يتنقلون
ً

بمستشعر  Exmor R CMOSبإطار كامل

رطال فقط .كما أنها تتميز بتصميم معياري
ً

محسن للتصوير .يوفر  FX6تقنية التركيز
ّ

مثل المقابض ،ومحدد الرؤية ،والمحور،

المحترفين .تعد كاميرا ( FX6طراز

إلى  Cinema Lineمن  .Sonyيتميز

 10.2ميجابكسل بإضاءة خلفية مع ISO
التلقائي المتقدمة ،التي تسمح بتتبع

األجسام سريعة الحركة في حركة بطيئة
دون فقدان التركيز .تحتوي الكاميرا ً
أيضا
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الكاميرا .تم تصميم  FX6لصانعي المحتوى

متين من سبائك المغنيسيوم ويزن 1.96

يسمح لها باالقتران بسهولة مع الملحقات

والطائرات بدون طيار .ويقوم  FX6بإخراج

الفيديو السينمائي ،حيث يتضمن إخراج
 12G-SDIالذي يدعم ً
أيضا  16بت RAW

وإخراج  HDMIورمز الوقت الداخل  /الخارج
وشبكة  Wi-Fiمضمنة وتسجيل صوتي

بأربع قنوات.
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ثقافة

مجموعة حقائب Paul Smith

هل تحتاج إلى حمل أمتعتك لحضور اجتماع مجلس إدارة أو إلقامة
قصيرة؟ تحتوي مجموعة  Paul Smithعلى قطعة تناسب كل

المناسبات .نحن مولعون بشكل خاص بهذه القطع الثالث التي تتميز

باللوحة المخططة الكالسيكية المميزة للعالمة التجارية – حقيبة Folio
لألعمال ،حقيبة  Holdallلعطلة نهاية األسبوع وحقيبة الساعي عبر

الجسم ,كلها مزخرفة بهذا التصميم المذهل .مصنوعة من جلد العجل

الفاخر ،وتتميز جميعها بجيوب ،سحابات ،وجيوب بسحاب مصممة

للعمالنية و األناقةpaulsmith.com .

اختيار المحرر |

PURITO

تقدم المنصة التجارة اإللكترونية ،Powder ،مجموعة  Puritoالنباتية

للعناية بالبشرة في سوق الشرق األوسط وشمال إفريقيا .بفضل روح
عالمتها التجارية التي تركز على الفعالية والشفافية ،أصبحت مجموعة

مبيعا من  Puritoومتاحة اآلن عبر اإلنترنت.
 Centella Greenاألكثر
ً

تعتمد مجموعة  Centella Greenعلى الماء وتحتوي على Centella

 Asiaticaكمكون رئيسي ،وهو مكون طبيعي غني باألحماض األمينية

ومعروف بخصائصه المضادة للشيخوخة .نوصي بتجربة Centella Green

 ،Level Calming Tonerوهو مثالي لجميع أنواع البشرة ومثالي بشكل

خاص لمن يعانون من البشرة الحساسة ،باإلضافة إلى مصل Centella

 Green Level Buffetالذي يساعدك على تغذية بشرتك وحمايتها من
الضغوطات البيئية الخارجيةpowder.ae .

أحذية  Hermèsلخريف  /شتاء 2020

تعرض  Hermèsمجموعة خريف  /شتاء  2020التي تتميز

بالبساطة والتفرد ،ونحن معجبون بشكل خاص بأحذية بدون

كعب وأحذية الكاحل .على سبيل المثال ،الحذاء الجلدي

المصطح بدون رباط المصنوع من جلد العجل األزرق الداكن
ّ

المصطح بدون
ّ
مع نعل مطاطي متباين ،أو الحذاء الجلدي
رباط من جلد الماعز األسود مع تفاصيل .clou Médor

هناك ً
أيضا أحذية الكاحل من جلد العجل األسود مع تفاصيل

الـ  signature Hالمميزة والذي يناسب أي مجموعة

مالبسhermes.com .
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سلع كمالية

إختيارات النخبة
نختار

في كل عدد مجموعة من السلع الفاخرة التي تشكل قائمة اختيار التنفيذيين المعتمدين.

هنا نقدم اختياراتنا من مجموعة  ،Paul Smith SS20وساعة  Bell & Rossالفاخرة ،وأكثر

أحدث تشكيلة ساعات Bell & Ross
ابتكرت  Bell & Rossثالثة ساعات
ً
تكريما لخط BR
جديدة تم تصميمها

ويتميز هيكلها الذي يبلغ قطره

 41مم بلونه الذهبي األصفر البارز،

 Aéronavaleالكالسيكي  ،بما في

مغطس باللون األزرق
َّ
مع قرص

 ،Bronzeالذي يتم إنتاجه حصريً ا في

المطلية بالذهب وهيكل من البرونز.

تصميم الكرونوغراف ،المستوحى من

حزام أزرق من جلد العجل ،فإن ارتداء

ذلك Aéronavale 94-BR V2

إصدار محدود من  999قطعة .تم

زي ضباط البحرية الفرنسية خصيصا
لعشاق التغيير والتطور .تعمل

كساعة ميكانيكية أوتوماتيكية،

المعدني الداكن ،ومطابق للعقارب

متوفر إما على حزام قماش أزرق أو

هذا الكرونوغراف العصري سيجعلك

محط أنظار الجميع.
bellross.com

BR V2-94
Aéronavale Bronze

BR V2-94 Aéronavale Bronze

January 2021 / E N T R E P R E N E U R A L A R A B I Y A . C O M / 50

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

أسواق

حان وقت لفهم المعادلة

«درسي األول هو أن تعيش اللحظة.
ً
عالقا في الماضي،
يعيش معظمنا حياته إما
ً
متطلعا بالمستقبل .وبينما نسمع هذا
أو

طوال الوقت ،غالبً ا ما نجد صعوبة في
عيش اللحظات الحالية .وبصفتنا رواد أعمال

وقادة أعمال ،تدور أعمالنا في طبيعة الحال

حول التخطيط للمستقبل والتطلع المستمر

إلى األمام .ولكن هذا العام علمني أن

عيش اللحظات الحالية واالستمتاع بها أكثر

أهمية من التخطيط للمستقبل.

درسي الثاني هو عدم أخذ األمور

كمسلمات .لطالما كنت أركز على أهمية
ُ
االمتنان في الحياة ،وأعتقد ً
حقا أنه قيمة

جميلة تمكّ نك العثور على السعادة من

خالل التركيز على ما لديك .علمنا هذا الوباء

أن حياتنا قد تتغير في أي لحظة ،من السهل
ً
ً
جهدا
جدا فقدان عمل ما كنت قد وضعت

ً
كبيرا فيه ،ومن الممكن فقدان راحة البال،
وممكن أيضا أن نفقد أحد أهم احتياجاتنا

األساسية ،وهي حاجتنا إلى الحرية :السفر

والتنقل بحرية والتواصل الجسدي وما إلى
ذلك .لذا ،آمل بمجرد أن تعود الحياة إلى

ما كانت عليه وأن نتذكر كل الهدايا التي

تمنحها لنا الحياة ،ونتذكر أن ما ُمنح لنا
ً
سابقا يمكن أن يؤخذ منا في أي لحظة -

أبدا كأمر مسلم به.
لذا ،ال تأخذها ً
أخيرً ا ،علمني هذا العام أهمية أخذ األمور
بروية ،واالهتمام بالذات والروح ،وأخذ

الوقت للتركيز على ذلك بطريقة فيها
القليل من األنانية .لقد أمضيت أربع

سنوات في بناء مشروع تجاري مع إهمال
العديد من الجوانب التي كانت مهمة

لرفاهيتي الجسدية والعقلية والعاطفية

والروحية .لذلك ،فإن أخذ األمور بروية مهم
بالنسبة ً
جدا ،وعلى عكس ما يعتقده الكثير
منا من رواد األعمال ،فإن قضاء الوقت

مع نفسك يجعلك أكثر إنتاجية .هذا التزام

قطعته على نفسي ،وهو عدم إهمال ما

مهما بالنسبة لي شخصيً ا ،بما يتجاوز
أعتبره
ً
قدما».
أهداف حياتي المهنية ،والمضي
ً
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في ذاك العام

غيزالن جونيز

مؤسسة The Modist

باعتبارها

أبرز رواد األعمال في

مجال الشركات الناشئة في المنطقة،

وعندما ُطلب من غونيز مشاركة ما

جاء إعالن مؤسسة  The Modistفي

تعلمته من خالل هذه التجربة ،لم تتردد
ً
أبدا في ذلك .وتقول« :في البداية،

مشروعها للتجارة اإللكترونية في مجال

العملية لألمور ،ومن ثم التعامل مع

شهر أبريل من العام الحالي عن إغالق

األزياء بسبب تداعيات أزمة كورونا
ً
صادما على مستوى المنطقة
العالمية

يحتاج المرء إلى التعامل مع الجوانب
المشاعر التي تترتب على مثل هذه

سهال على غونيز،
وخارجها .القرار لم يكن
ً

التجارب ،ولكن بالنسبة لي شخصيً ا ،فإن
أفضل طريقة إلدارة مثل هذه المواقف

اقترابنا من نهاية هذا العام.

بمجرد االنتهاء من مرحلة «الحداد» على

وهو ما زال يؤثر عليها حتى اآلن مع

هي استغالل الوقت في التفكير

تعترف غونيز« :كان الحدث األكبر

الخسارة .لذلك ،يجب أن نكون واضحين

مشروعي بسبب أزمة كورونا .وألن The

الذي لن تغيره ،وما الذي ستغيره ،وما

بالنسبة لي هذا العام هو إغالق

نشاطا تجاريً ا سريع النمو،
ً
 Modistكان
كان ال بد من الحصول على استثمار

لضمان استمراريته .وكنا في المراحل

األخيرة من المفاوضات على التمويل

من أحد المستثمرين ،لكنه غير رأيه في

اللحظة األخيرة بسبب تأثيرات الوباء.

لم يكن من السهل االنتقال بين عشية

بشأن كافة الدروس المستفادة :ما

األخطاء التي ارتكبتها وكيف تتعلم منها،
ً
عقليا وعاطفيا.
وكيف تحصل على الخبرة
ومما ال شك فيه ،أن هذا العام قد

أخذ الكثير مني شخصيً ا (ومن العديد
ً
أيضا تجارب
من األشخاص) ،لكنه منحني

ودروس ال تقدر بثمن .في حقيقة األمر،

فإن الخسارة األكبر هذا العام هي الخروج

وضحاها من مناقشة خطة عمل مدتها

من دون أي دروس مستفادة وال قيمة

ً
تماما كما هو الحال
عمل تجاري .ولكن،

عليها من الخسائر والشدائد أكثر بكثير

الحياة ،فإنها تجارب مهمة تقدم لنا
ً
دروسا في الحياة».

وبالتالي ،فأنا أؤمن أن في كل ما حصل

ثالث سنوات ،إلى النظر في تفكيك

بالنسبة لكافة المحن لتي نمر بها في
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مضافة .تأكد أن الدروس التي تحصل

من تلك التي تأتيك من الراحة والنجاح،

وسيحصل يعد فرصة كبيرة للنمو».
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ً
مضيفا« :لقد فعلنا كل
خالل فترة الجائحة،
ما في وسعنا من أجل الموظفين ونجحنا

في تحفيزهم وجعلهم متحمسين .لقد كانوا

معا بخدمة حكومة
فخورين بالعمل هنا ،وقمنا ً
اإلمارات العربية المتحدة واألشخاص الذين

يعتبرون اإلمارات موطنً ا لهم ،وذلك من خالل

جهودنا في ضمان استمرارية األعمال في دبي
سواء من خالل عملنا في مترو دبي ،وضمان

الجامعات مكانً ا آمنً ا للطالب ،أو تعبئة فريقنا

بسرعة في المستشفى الميداني لمركز دبي
التجاري العالمي .ال شك أنه وقت صعب

لزمالئنا في جميع مجاالت عملنا ،فقد واجه

ً
ظروفا صعبة ،وكقادة،
العديد من موظفينا

نحتاج إلى االعتراف بذلك ،والتواصل مع

موظفينا على المستوى البشري والتعاطف

الدكتور بلعيد رتاب ،رئيس قطاع األبحاث االقتصادية واألعمال المستدامة في غرفة تجارة وصناعة دبي

«تتمكنت دبي من تحقيق توازن
مثالي بين التنمية االقتصادية
من جهة واالجتماعية من جهة
أخرى ،وذلك بفضل رؤية قيادتها
الحكيمة ،والتخطيط والتنفيذ
الفعال ،وااللتزام بأهداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة».

قائال« :يتمثل أحد
يضيف الدكتور رتاب
ً

في ثقافتها القوية في العمل التطوعي

والمسؤولية االجتماعية للشركات بدبي

المؤسسي .فبعد تفشي كوفيد ،19-ارتقت
بشكل كبير مجتمعاتها .وقد أدى التحول إلى

قائال « :يأتي تنفيذ هذه البرامج في
ماليم
ً

الشركات إلى مستوى التحدي ودعمت

الحملة إلى توصية أساسية تركز على ضرورة
أن تقود اإلدارات العليا وقيادات الشركات

هذه الخطوات من خالل البقاء على تواصل

صحة الموظفين النفسية وتحسينها .يوضح

التطوع االفتراضي إلى خلق الكثير من الفرص

بعض األحيان بتكلفة إضافية ،لكن االستثمار

وصولها إلى الجهات المستفيدة من العمل

المستقبل .هناك وصمة عار مرتبطة بطلب

في حديثه في فعالية حوار الرؤساء التنفيذيين
الذي عقد ً
أيضا خالل أسبوع غرفة دبي

كاف ،وربما شعر
ٍ
لم يتم االستفادة منه بشكل

أطلقنا برنامج مساعدة الموظفين ألول مرة،

التنفيذي لشركة سيركو الشرق األوسط

ولكن توجب علينا تثقيف الموظفين والتواصل

لالستدامة  ،2020أكد فيل ماليم ،الرئيس

أولوية سعادة الموظفين وصحتهم .وخلصت

األسبوع ،ساعات عمل مرنة ،جلسات

بالشركة ،والذي تم تصميمه للتحقق من

أطلقتها الغرفة خالل أسبوع االستدامة
ً
معا لتوفير بيئة عمل سعيدة
تحت عنوان
شركة ،و 9مدارس وجامعات ومؤسسات

دعما
مساعدة الموظفين الذي يتضمن
ً

ترفيهية منتظمة وبرنامج  RUOKالخاص

ممثال عن مجتمع األعمال يمثلون 221
ً

غير ربحية ،وذلك من أجل زيادة الوعي حول

وسعادتهم أولوية قصوى من خالل برنامج

الجوانب المهمة األخرى لنموذج االستدامة

التطوعي».

وصحية ،أكثر من  57ألف موظف ،و 42

جعلت شركة سيركو صحة موظفيها

استشاريً ا على مدار الساعة طوال أيام

للمؤسسات لرد الجميل وتوسيع نطاق

شركة محلية .وشارك في الحملة التي

معهم في أسلوب قيادتنا للشركة».

 Serco Middle Eastأنه على الرغم من أن

تفشي فيروس كوفيد 19-مثل وقتً ا صعبً ا

للشركات في كل مكان ،إال أن الموظفين

في األشخاص هو أمر سيدفع أرباحً ا في

المساعدة في بعض أماكن العمل ،وعندما

الناس أنه ال ينبغي عليهم طلب المساعدة،
المستمر معهم خالل هذه المرحلة وجعل
المدراء يكونون قدوة لموظفيهم».

وباإلضافة إلى ماليم ،شارك في مؤتمر حوار

في شركته قرروا التركيز على دعم عمالئهم

الرؤساء التنفيذيين متحدثين آخرين رفيعي

أقوى مثلما نحن اآلن ،وهذا يعود إلى

رئيس مجلس إدارة غرفة دبي ،و روال أبو منة،

أبدا
رغم الظروف .يقول ماليم« :لم نكن ً

المستوى ،منهم سعادة ماجد سيف الغرير،

مع الموظفين ،والدعوة إلى االهتمام بصحة

موظفينا ».وتعتبر شركة سيركو التي يقع

الرئيس التنفيذي ،ستاندرد تشارترد Standard

ً
خصوصا في ظل
التعاطف واإلحساس باآلخر

أكبر مزودي الخدمات العامة للحكومات

الرئيس التنفيذي لشركة إمريل ،Emrill

ورفاهية الموظفين باإلضافة إلى إظهار

الظروف غير المسبوقة الحالية المرتبطة
بأزمة بكوفيد.19-

مقرها في المملكة المتحدة واحدة من

في العالم ،وقد أوضح ماليم أن أهمية
ً
واضحا
ضمان دعم موظفي الشركة كان

 ،Charteredاإلمارات ،وستوارت هاريسون،

و أندرو شو ،المدير التنفيذي لمجموعة
دوكاب >>> .DUCAB
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االلتزام باالستدامة

دبي تحافظ على قوتها
رغم التحديات التي فرضتها الجائحة
خاص Entrepreneur Middle East

للشركات لزيادة التأثير االجتماعي .وتمكنت
ً
نموا
دبي باعتبارها واحدة من أسرع المدن
في العالم ،من تحقيق توازن مثالي بين

التنمية االقتصادية من جهة واالجتماعية

من جهة أخرى ،وذلك بفضل رؤية قيادتها

الحكيمة ،والتخطيط والتنفيذ الفعال ،وااللتزام
بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة،

األمر الذي ساهم في تعزيز تنافسية اإلمارة

أثار التطور االقتصادي السريع في دبي على

يقول الدكتور بلعيد رتاب ،رئيس قطاع

مدى مراعاة األبعاد الثقافية واالجتماعية عند

في غرفة تجارة وصناعة دبي خالل حديثه مع

وتقوم دبي بإلهام الشركات العاملة باإلمارة

تتجلى إجابة هذا السؤال بشكل يومي من

االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات

وذلك لحثها وتشجيعها على دمج االستدامة

تساؤال حول
مدى العقود القليلة الماضية
ً
تشكل المشهد االقتصادي العام لإلمارة.
خالل اإلجراءات والخطوات التي تقودها

حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي

األبحاث االقتصادية واألعمال المستدامة

« :Entrepreneur Middle Eastنموذج

في دبي فريد من نوعه في منهجه ،حيث
ً
ً
رائدا في المنطقة
نموذجا
تشكل اإلمارة

تتضمن ثقافة مؤسسية وإدارية تضمن
ً
واعدا لكل من يساهم في ذلك،
مستقبل
ً

يعتمد النموذج على الشراكات والتعاون

الشركات الكبيرة ،ومن شركات النقل إلى

والخاص كأدوات فعالة في معالجة القضايا

ً
بدءا بالشركات الصغيرة إلى مجموعات
حد سواء.
الرؤساء التنفيذيين على ٍ
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للتعريف والترويج لألعمال المسؤولة.

بين األطراف المعنية في القطاعين العام

والمسائل الرئيسية للمسؤولية االجتماعية

في هذا المجال ،ووضعها على طريق النمو
المستدام».

من خالل مشاريعها ومبادراتها المختلفة،
والمسؤولية االجتماعية للشركات في

استراتيجيات أعمالها ومبادراتها المجتمعية

وثقافتها المؤسسية ً
أيضا .أحد األمثلة

على مثل هذه المبادرات هو أسبوع غرفة
دبي لالستدامة  2020الذي عقد مؤخرً ا،

ونشاطا
ً
مشروعا
والذي شمل أكثر من 417
ً
وفعالية ،واستقطب مشاركة أكثر من 350
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أخذ مختلف العوامل في االعتبار

عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تحفيز
ً
مضيفا« :ال يكفي أن
الموظفين،
تدفع المزيد من المال للموظف

غير السعيد ،ولكن يجب عليك

األسعد في الوظيفة لفترة

أطول .أما اإلنتاجية فهي ميزة

أخرى .هناك الكثير من األدلة التي

توضح الصلة بين كيف نشعر في
العمل وإنتاجيتنا .فالقادة الرواد

أن تعالج القضايا األخرى التي قد

وجيل األلفية الذين يوظفونهم

موظفينا بشكل أكثر شمولية،

الكامن ألعمالهم .كم مرة ذهبت

تواجههم .نحاول أن ننظر إلى

ونضمن حصولهم على رواتبهم

مهتمون بالتأثير االجتماعي والبيئي
للعمل عندما لم تكن قادرً ا على

بشكل عادل وفي الوقت المحدد،

ذلك؟ أنها حالة يطلق عليها اسم
ً
مريضا وهي
الذهاب إلى العمل

المناسبين ليس فقط ألداء

قياسها».

والتمتع بالعمل في بيئة آمنة،

والحصول على التدريب والتطوير

في ازدياد وليس من السهل

أدوارهم بشكل جيد ،ولكن ً
أيضا

يشير شو إلى وجود العديد من

حياتهم المهنية وتحقيق التقدم.

المتزايد من األشخاص الذين

لمواجهة التحديات التالية في

ويعد إجراء التغيير الطويل األمد
نشاطا
ً
عملية منظمة وليست

االستبيانات التي تُ ظهر العدد

النفسية والجسدية ويتوجهون إلى

لمرة واحدة .وفي حين أن عملك

عشية وضحاها ،فإن المزايا طويلة

برنامج صحي يلبي احتياجات

األجل لتفعيل مشاركة موظفيك
بشكل استباقي والتأكد من

العمل إلى بذل الجهد لتصميم
وتطلعات القوى العاملة في

قائال:
مؤسساتهم .يضيف شو
ً

صحتهم النفسية وسعادتهم

«يمثل التواجد في العمل مع عدم

الطويل».

عندما يتعلق األمر بمستويات

ستؤتي ثمارها على المدى

يوافق أندرو شو ،الرئيس

التنفيذي لمجموعة دوكاب

وهي شركة تصنيع عالمية مقرها

اإلمارات العربية المتحدة ،على

هذه النظرة ،مشيرً ا إلى أن

استراتيجية تفاعل الموظفين

في شركته تهدف إلى تحويلها

إلى مؤسسة ذات ثقافة

مشاركة وتفاعل عالية األداء

القدرت على اإلنتاج مشكلة كبيرة

إنتاجية الموظفين .وعلى الرغم
التفاني في الوظيفة ،إذا كان

ً
موظفا ألكثر من 10
عاما ،و 769
ً
ً
موظفا ألكثر من
سنوات ،و673
خمس سنوات.

تتمثل الميزة المهمة لقضاء
الموظفين فترة طويلة في

إال أنه من المحتمل أن يواجهوا

قررت دوكاب إعادة تعريف قيمها

للشركة وسمعتها .وقد تناول

إدارة األداء من أجل قياسها

حديثه عن كيفية تبني االستدامة

عندما ال يكونون على ما يرام،

المشكالت في عين االعتبار،

التي تجلبها إلى العالمة التجارية

صعوبة في التركيز وأداء مهامهم

األساسية ،ودمجها في عملية

للموظفين الذين يعملون لساعات

بانتظام .وتضاف هذه اإلجراءات

كاستراتيجية لتعزيز المحصلة

لنفسهم باإلرهاق ،مما يؤدي مرة

 »and Wellnessالتي تهدف إلى

قائال« :النتائج والفوائد الملموسة،
ً

ويمكن أن يؤدي اإلجهاد واإلرهاق

والنتائج تتحدث عن نفسها .فقد

ونيلها التقدير هي من بين

وفق قدراتهم القصوى .يمكن

نتائج ملموسة وغير ملموسة.

إلى مزيد من األخطاء ،وهذا ليس
ً
سيئا لألعمال فحسب ،بل يمكن

الموظفين ،فيبقى الموظفون

الصناعة التحويلية ،حيث عمل 45

ً
موظفا في الشركة ألكثر من 30
ً
موظفا ألكثر من 20
عاما ،و81
ً

موظفوك يأتون إلى العمل حتى

العالية وتنميتهم .يضيف شو

النهائية هو تقليل معدل دوران

جدا مقارنة بالشركات األخرى في
ً

يقول شو إنه من خالل أخذ هذه

أخرى إلى انخفاض في اإلنتاجية.

التأثير الرئيسي على المحصلة

عمل الموظفين في دوكاب عالية

الشركة في القيمة غير الملموسة

في مكان العمل ،حيث يتم رعاية

قائال« :سعادة الموظف لها
ً

«كل ما نقوم به
في جميع مجاالت عملنا
هو بهدف مساعدة
موظفينا وتمكينهم من
أداء أفضل مهامهم،
بدءا من قنوات االتصال
وصوال إلى
المفتوحة
ً
األنشطة المجتمعية».

من أنها قد تبدو عالمة على

أطول من المطلوب أن يتسببوا

الموظفين ذوي اإلمكانات

ستوارت هاريسون،
الرئيس التنفيذي ،إمريل

ً
جانبا مشاكل الصحة
يضعون

أعمالهم ،وهذا يظهر حاجة أصحاب

قد ال يستفيد من التغييرات بين

شئون ريادية

أن يؤثر ً
أيضا على تحفيز الموظفين
ومشاركتهم».

إلى استبيانات «Pulse Check

سماع صوت الموظفين بانتظام،

ارتفعت نتائج مشاركة وتفاعل

الدكتور رتاب هذا الموضوع عند

النهائية الثالثية لألشخاص واألرباح،

فضال عن سمعة العالمة التجارية
ً
العوامل الرئيسية التي تشجع

الموظفين في دوكاب من 62.8٪

الشركات على دمج االستدامة

عام  ،2018في حين ظلت مدة

في استراتيجيات أعمالها>>> .

في عام  2015إلى  72.4٪في

والمسؤولية االجتماعية للشركات
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«االستثمار في
أرباحا
األشخاص سيدفع
ً
في المستقبل».

برنامج مساعدة الموظفين بالشركة ،وإنشاء
مجموعة أدوات عملية ،وتدريب المزيد في

مجال الصحة النفسية وغيرها الكثير».

وتشير أبو منة قائلة« :يجب أن يكون الرؤساء
التنفيذيون ورواد األعمال المثال والقدوة
أمام جميع الموظفين من خالل كونهم

دعاة لصحة الموظفين ورفاهيتهم ،وأن

يتعاملوا بتعاطف ورحمة معهم في أوقات

األزمات .اآلن هو الوقت المثالي ً
أيضا

لتبني االبتكارات التكنولوجية في مجاالت

الصحة والرفاهية .ال يوجد نهج واحد يناسب
الجميع عندما يتعلق األمر بتبني الحلول
التكنولوجية لرفاهية الموظف ،ويجب

ً
وفقا لالحتياجات المحددة
تصميم المبادرات

للمؤسسة .وأصبح من المهم اآلن ً
أيضا ،أكثر
من أي وقت مضى أن يقوم قادة األعمال

بإعادة التفكير في بيئات عملهم ،وتطوير

األنظمة والمهارات التي تساهم في تمكين

الموظفين .وتحتاج الشركات ً
أيضا إلى جعل

تحفيز تفاعل ومشاركة الموظفين مسألة

رئيسية ،بينما يحتاج القادة إلى تعلم أهمية

الثقة بموظفيهم من خالل توفير المهارات

واألدوات الالزمة للوصول إلى إمكاناتهم

الكاملة .ولتحقيق هذه الغاية ،فإن االتصال
دائما».
والتواصل هو المفتاح
ً

روال أبو منة ،الرئيس التنفيذي ،ستاندرد تشارترد

«ال يوجد نهج واحد يناسب الجميع
عندما يتعلق األمر بتبني الحلول
التكنولوجية لرفاهية الموظف،
وفقا
ً
ويجب تصميم المبادرات
لالحتياجات المحددة للمؤسسة».

فيل ماليم ،الرئيس التنفيذي،
سيركو الشرق األوسط

وقال ستوارت هاريسون ،الرئيس التنفيذي

ولفتت أبو منة إلى أنه على الرغم من أن

دفعت موظفيها إلى الرغبة في بذل المزيد

ذات أهمية حاسمة ،دفعت جائحة كورونا

في إمريل الحصول على إجازة مدفوعة األجر

مؤسسة ونموها وقدرتها على االبتكار،

فوق جميع الجوانب األخرى ،مضيفة« :ال يزال

المشاريع واألنشطة الخيرية المجتمعية« .لقد

أن بعض الشركات قد تصنف الموظفين

عقبة لم نتغلب عليها بعد ،لذلك نهدف في

حدائق عضوية مستدامة في المجتمعات

القيام بذلك ،اختارت إمريل اعتماد طريقة

الوصول إلى أدوات شخصية تساعدهم في

واألعشاب والخضروات في أماكن إقامة

دائما
رفاهية الموظفين في بنكها كانت
ً

بنكها إلى إعطاء األولوية للصحة النفسية

موضوع الصحة النفسية في منطقتنا يمثل
ستاندرد تشارترد إلى منح موظفينا إمكانية

لشركة إمريل ،إن الثقافة التي أنشأتها شركته

من أجل مجتمعاتهم .ويحق لكل موظف

تصل إلى ستة أيام في السنة للتطوع في

رأينا الموظفين يتطوعون بوقتهم إلنشاء

ً
مضيفا« :أعتقد أن أهم شيء يجب أن يدركه
القادة هو أن تفاعل الموظفين ورفاهيتهم

وسعادتهم عوامل حاسمة في إنتاجية أي

وهو أمر حيوي في اقتصاد اليوم .وفي حين
على أنهم منخفضو األداء بسبب سهولة

فضال عن زراعة الفواكه
التي يعملون فيها،
ً

أكثر صعوبة لكنها أكثر فاعلية للتعامل مع

الحفاظ على الخصوصية فيما يتعلق باحتياجات

الموظفين الخاصة بالشركة ».وأظهر استبيان

العوامل التي تؤثر على إنتاجية الموظف.

منة إلى أن البنك نفذ العديد من المبادرات

يحمل اسم  Pulseاستجابة الموظفين

هو بهدف مساعدة موظفينا وتمكينهم من

الدعم الخاصة بهم في هذا المجال ».تشير

السعادة السنوي لموظفي الشركة الذي

اإلنتاجية .نحن نستكشف بشكل استباقي

فكل ما نقوم به في جميع مجاالت عملنا

التي تتماشى مع استراتيجية الصحة النفسية

اإليجابية لبرامج ومبادرات الشركة ،حيث أشار

أداء أفضل مهامهم ،بدءا من قنوات االتصال

مجتمعات صحية .وتضمنت هذه المبادرات

الشركة الذين شاركوا باالستبيان ،أشار 91٪

وباإلضافة إلى ذلك ،يشير هاريسون إلى

الشاملة لهيئة الصحة بدبي حياة سعيدة،

سياسات مرنة وبرامج رفاهية ،وتحديث
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هاريسون إلى أنه من بين  94٪من موظفي

إلى أنهم فخورون بالعمل لدى الشركة،

وصوال إلى األنشطة المجتمعية».
المفتوحة
ً

أنه ال شيء يحدث في الفراغ ،وأنه يجب

Ready to get
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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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ً
أيضا في تعزيز
اجتماعي إيجابي .لقد نجحوا

الوعي وتشجيع اآلخرين في مجتمع األعمال

على اتباع نهجهم من خالل تبادل الخبرات
واألفكار».

ً
ووفقا للدكتور رتاب ،فإن نموذج دبي

في االستدامة والمسؤولية االجتماعية

رائدا في المنطقة
للشركات ال يعتبر فقط ً
والعالم ،ولكنه ً
أيضا يعزز االبتكار في

قائال« :هذا النموذج من
مختلف القطاعات،
ً

المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة

يؤدي إلى إحداث تغيير من خالل خلق القيمة

لجميع األطراف المعنية في مجال األعمال،
وذلك من خالل تطبيقه في أماكن العمل

والسوق والمجتمع والبيئة .إنه يحفز تنفيذ
األفكار الجديدة واإلبداعية مثل مشاريع

االستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات
من خالل مشاركة األطراف المعنية،

والتواصل والتفاعل ،وبناء القدرات والتعلم

عبر القطاعات ،واعتماد أفضل الممارسات
من الشركات من أجل تعزيز االبتكار.

وباإلضافة إلى ذلك ،أدى تطوع الموظفين،

أندرو شو ،المدير التنفيذي لمجموعة دوكاب

وهو جزء ال يتجزأ من هذا النموذج ،إلى بعض

يمكن أن يؤدي اإلجهاد واإلرهاق إلى المزيد
ً
سيئا لألعمال
من األخطاء ،وهذا ليس
أيضا على تحفيز
فحسب ،بل يمكن أن يؤثر ً
الموظفين ومشاركتهم».
وفي الوقت نفسه ،تعتبر هذه العناصر

الشركات على تقييم تأثيرات ممارساتها

ضرورية في بناء هوية العالمة التجارية ،في

على المجتمع والبيئة ،وتحديد نقاط القوة

كبيرة .ولهذا الغرض ،فإن عالمة غرفة دبي

فيها تحسين وتعزيز القدرة التنافسية.

حين أنها تمنح الشركات ً
أيضا ميزة تنافسية

للمسؤولية االجتماعية للشركات ،وهي إطار

فضال عن المجاالت التي يمكنهم
الرئيسية،
ً
إن مختلف برامج ومبادرات المسؤولية

االبتكارات العظيمة في المنتجات والخدمات
خاصة أثناء العمل مع أصحاب الهمم .إن

فوائد هذا النموذج كانت واضحة للعيان

خالل أسبوع غرفة دبي لالستدامة ،مع أمثلة
مثل الشركات التي تطور منتجات إبداعية

مصنوعة من مواد معاد تدويرها والتي تم

عرضها في العام السابق ،أو تبني مبادرات

إبداعية حول رفاهية ومشاركة الموظفين».
وفي الختام ،أكد الدكتور رتاب أن تبني

ممارسات االستدامة والمسؤولية االجتماعية

للشركات يمكن أن يساعد الشركات في
تجنب المخاطر المحتملة والتخفيف من

تأثيراتها ،وخفض التكاليف وبناء والء العمالء،

تشخيصي وأداة تنظيمية للشركات المشاركة

االجتماعية للشركات واالستدامة التي يقوم

وكلها يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على

ً
رئيسيا لمبادرة ساعدت العديد من
مثاال
تعتبر
ً

دبي تركز على مساعدة الشركات على تبني

قائال« :لقد أظهرت الدراسات أنه عندما
ً

وتقييم تأثيرها على البيئة والمجتمع المحلي.

الشركات التي خضعت لهذه البرامج وطبقت

لقياس نهجها وتأثير ممارساتها على المجتمع،
الشركات على تطبيق أفضل الممارسات،

وفوائد عالمة غرفة دبي للمسؤولية

االجتماعية للشركات بعيدة المدى وتتجاوز

التقدير ،حيث تم تصميم العالمة لمساعدة
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بها مركز أخالقيات األعمال التابع لغرفة

أفضل الممارسات المسؤولة .لقد أثبتت

حصة السوق ودوران المبيعات .وأضاف

تكون الشركات قدوة وتتخذ قرارات مسؤولة
بدال من التركيز فقط على المحصلة
اجتماعيً اً ،

ممارسات االستدامة والمسؤولية االجتماعية

النهائية ،فإنهم ستكون قادرة على بناء الثقة

وتقليل التأثير البيئي لنشاطاتها ،وإحداث تغيير

العالمة التجارية ووالء المستهلك».

للشركات قدرتها على تعزيز الربحية واألداء،

مع المستهلكين والمجتمع ،وبذلك تعزز قوة

ﻋﺮوض ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰة.

du.ae/ar/BusinessPhones
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برزت المعاملة الجيدة والتعاطف
كأهم خطوة في العام 2020
وأكثر من أي وقت مضى .يأتي
ذلك بشكل أساسي بسبب معرفة
عميلك جيد ًا ،وخلق عالقة وفهم
متبادل ،بحيث تدرك تفضيالته جيد ًا،
وتتعامل معه بالطريقة المتمثلة
في التواصل غير الرسمي.

أهمية االحتفاظ بالعمالء
في عام 2021

بقلم جو هيبورث ،مدير  ،OCO Globalومؤسس المراكز البريطانية لألعمال ()BCB

إن اكتساب عميل جديد قد يكلف على
األقل خمسة أضعاف كُ لفة االحتفاظ

وفعالة لبناء عالقة متينة مع العميل.

بالديون وفي الوقت ذاته يساعدك على

التمسك قدر اإلمكان بالعالقة.

يجب أن تخولك اتصاالتك المنتظمة مع

العمالء تحديد استراتيجيات جديدة ومبتكرة

حول تطوير المنتج ،وستساعدك على

الحفاظ على عمالئك الحاليين ،وتوفير زوايا

الجذب الجديدة للسوق .لقد كان تأثير
ً
مدمرا للغاية بالنسبة
تداعيات انتشار كورونا
ً
ً
سابقا
منطقيا
للكثيرين منا ،وأثبت ما كان

لنكن واضحين ،االحتفاظ بالعميل ال يتعلق

عدم جدواه في األوقات االستثنائية.

تفشي فيروس كورونا ،فقد أصبحت الفرص

سيؤدي بالتأكيد إلى تدهور العالقة ،ومع
ذلك ،إذا أدركت أنهم يكافحون من أجل

التعليقات المباشرة من الشركات التي

من القطاعات ،وخطوط األعمال الجديدة

القدرة على النظر في طرق إلعادة هيكلة

إلخبارك بما يمكنك القيام به للحفاظ على
ً
مفيدا
أعماله وتنميتها ،وإذا كان ذلك

تناسبكما أمر إيجابي بال شك .يتطلب ذلك

تماما كما ُولدت عدد من الشركات الرائدة
ً

بعميل حَ الي ،وقد تضاعف األمر بشكل
ٍ

أكبر في األشهر التسعة الماضية نتيجة

التجارية الجديدة نادرة للغاية في العديد

بخصم الديون أو إلغاء الفواتير ،فهذا

االستمرار وسط الظروف الحالية ،فإن

ال داعي لالبتكار هنا ،فهذا يعتمد على

تعرفها وتثق بها ،فهنا يأتي دور عميلك

لعميلك فاألمر ذاته ينطبق على الباقيين.

بدأت بالجفاف .على هذا النحو ،فإن قيمة

المدفوعات أو تغيير عقودك بطريقة

ذلك بشكل سليم سيكون وضعها أفضل

تفكيرً ا إبداعيً ا ،كما أن حذرك المسبق
يمكّ نك من التخطيط واستباق األحداث.

المالية العالمية في  ،2009-2008أعتقد

بمواقف غير محببة أثناء المطالبة

القادة العالميين في السنوات القليلة

االحتفاظ بالعمالء باتت أكثر أهمية هذا

العام ،والشركات التي تمكنت من إدارة

بكثير من تلك التي لم تفعل ذلك .األسباب
لم تتغير ً
حقا مقارنة بالسنوات «الجيدة»،

كل ما في األمر أن المخاطر باتت أكبر بكثير

وقدرتها على إحداث التأثير أصبح أكبر.

وبرزت المعاملة الجيدة والتعاطف كأهم

خطوة في العام  2020وأكثر من أي

وقت مضى .يأتي ذلك بشكل أساسي

ً
جيدا ،وخلق عالقة
بسبب معرفة عميلك

وفهم متبادل ،بحيث تدرك تفضيالته
ً
جيدا ،وتتعامل معه بالطريقة المتمثلة

فالتخطيط المسبق يجنبك االصطدام

جو هيبورث

مثل  Uberو  Airbnbمن رحم األزمة

أننا سنشهد ظهور مجموعة مماثلة من

المقبلة الذين نشأوا من رحم هذه األزمة

بفضل أدائهم في تكييف نموذج األعمال

نتيجة لتغيرات السوق.

في وقت كتابة هذا التقرير ،يبدو أننا نشهد

وأمال في نهاية نفق كوفيد،19-
ضوءا
ً
ً
لكن الدروس التي تعلمناها حول البقاء
على مقربة من عمالئنا ،واالستماع

بناء على
والتكيف مع مخاوفهم واالبتكار ً

في التواصل غير الرسمي (مكالمة هاتفية

المالحظات ،يجب أن تكون القواعد التي

شك األفضل!) وهي طريقة بسيطة للغاية

إلى األوقات «العادية».

بسيطة بدون مالحظات رسمية هي بال
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سنطبقها على أعمالنا حتى بعد أن نعود
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