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آملين نرّحب مجلتنا  من  اإلصدار  هذا  في  مجدداً  بكم    
وقد  رائعة،  صيفية  إجازة  أمضيتم  قد  تكونوا  أن   
عدتم اآلن منتعشين إلى أحضان دولة اإلمارات العربية المتحدة التي 
لطالما امتازت بكرم ضيافتها وترحيبها باألشخاص واألفكار والفرص 
بالصيدالني  الزمان  من  عقود  أربعة  نحو  قبل  رحّبت  مثلما  الجديدة، 
شركة  أسس  والذي  شيتي،  راغهورام  بافاغوتهو  الهند  من  القادم 
في  الصحية  الرعاية  لخدمات  موفر  أكبر  غدت  التي  سي"  إم  "إن 
الدولة اليوم، والتي نسرد لكم في الصفحة 8 من عددنا هذا قصتها 

المذهلة وكيف تحوّلت من عيادة صغيرة إلى شبكة تشمل ۳ بلدان.
لعبت  أخرى  مؤسسة  عن  قصة   ١۲ الصفحة  في  تنتظركم  كما 
التي  أبوظبي  شرطة  إنها  أبوظبي؛  وسالمة  ازدهار  في  هاّمًا  دوراً 
الشرطة  أجهزة  أقوى  أحد  جعالها  مدهشين  وتطوراً  نمواً  حّققت 
آل  زايد  بن  سيف  الفريق  الشيخ  سمو  قيادة  تحت  وذلك  العالم،  في 
الرؤية  صاحب   – الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب   – نهيان 

التي أذنت ببداية حقبة جديدة من العمل الُشَرطي.
سريعة  أبوظبي  بيئة  في  العاملة  للشركات  بد  ال  تعلمون،  وكما 
النمو أن تواصل تطوّرها بغض النظر عّما إذا كان عمرها سنة واحدة 
أم ٤٠ عامًا، لذا نطالعكم في الصفحة ١٤ على أحدث أنواع الحسابات 
لنعّرفكم   ١٦ الصفحة  بينما خصصنا  المتاحة،  المؤسسية  المصرفية 
قد  هاّم  تأثير  من  له  وما  المحمولة"  باألجهزة  "العمل  مفهوم  على 

يؤدي إلى ازدهار أو اندثار الشركات. 
الفيلسوف  تعبير  حد  على  الوحيد  الثابت  هو  التغيير  أن  وبما 
النفط  سوق  على  أيضًا  ينطبق  ذلك  فإن  هيراقليطس،  اإلغريقي 
المتعلقة  والتحليالت  مستجداتها  آخر  على  تتطلعون  والتي  الخام، 

بها في الصفحة ١٨.
ربما  أحالمكم،  لتحقيق  تمويل  مصدر  عن  تبحثون  كنتم  وإذا 
على  تعّرفكم  التي   ٢٠ الصفحة  في  المنشودة  ضالتكم  تجدون 
"دار  من  الشريعة  مع  المتوافق  "يسير"  اإلسالمي  الشخصي  التمويل 

التمويل اإلسالمي". 
المسؤولية  تأمين  عن  للحديث   ٢٢ الصفحة  في  ننتقل  ثم 
الدولة،  في  إلزاميًا  كونه  من  فقط  أهميته  تنبع  ال  والذي  للشركات، 
بل أيضًا ألن اختيار الوثيقة الصحيحة يحمي شركتكم من التكاليف 

الباهظة التي قد تترتب على دعاوى قضائية معّينة. 

طال  الذي  التأثير  عن  بمعزل  اإلنشاء  قطاع  يكن  لم  حين  وفي 
أن  إال  النفط،  أسعار  لهبوط  كنتيجة  االقتصادية  القطاعات  كافة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تواصل بثبات العمل على مشاريعها 
تكاليف  حول  ماّدة   ٢٤ الصفحة  في  لكم  أعددنا  وقد  الطموحة. 

الدولة. في  اإلنشاء 
قانون  تأثيرات  عن  عاّمة  صورة  فتعطيكم   ،٢٦ الصفحة  أما 
من  اعتباراً  التنفيذ  حّيز  دخل  الذي  الجديد  التجارية  الشركات 
كمثل  مثله  النطاق،  واسع  بترحيب  وحظي  الماضي،  يوليو   ١ تاريخ 

الدولة.  تشهدها  التي  العديدة  اإليجابية  التغّييرات 
على  الباقية  األشياء  من  العديد  هناك  تزال  ال  أخرى،  ناحية  من 
مثل  متسارعة،  تغّيرات  من  أبوظبي  تشهده  ما  كل  رغم  حالها 
آالف  منذ  اإلماراتية  الثقافة  من  أصياًل  جزءاً  يزال  ال  الذي  اإلبل  حليب 
٢٨ لمحة حول آخر ما اكتشفه  السنين. لذا ستجدون في الصفحة  
إحدى  منه  تجعل  التي  وخواّصه  الحليب  هذا  أسرار  حول  العلماء 

اإلطالق.  على  غنًىٍ  األكثر  الغذائية  المواد 
على  الرمال  عبر  اإلبحار  سواء  اإلبحار،  اإلماراتيون  عشق  ولطالما 
متن "سفن الصحراء"، أو اإلبحار فوق المياه الزرقاء المتأللئة. رافقونا 
خيارات  من  متنوعة  مجموعة  على  لتتعّرفوا   ٢٩ الصفحة  في 
فكرة  تأخذوا  كي   ٣٠ الصفحة  إلى  انتقلوا  ثم  البحرية،  الجوالت 
منذ  اإلماراتي  التراث  لتحمي  بشموخ  تقف  التي  الجاهلي  قلعة  عن 

الزمان. من  قرن  على  يزيد  ما  قبل  إنشائها 
 ٣٢ الصفحة  فإن  الدولة،  إلى  الجدد  الوافدين  من  كنتم  وإذا 
بسهولة  التأقلم  في  لمساعدتكم  لكم  مخصصًا  دلياًل  تحوي 
الحديث  بين  تناغم  بكل  اإلمارات  تجمع  حيث  الجديدة؛  البيئة  مع 
جديدة،  حياة  لبدء  مدهشة  وجهة  يجعلها  ما  وهو  والقديم، 

بكم!  وسهاًل  فأهاًل 
اإلمارات!  علوم  من  العدد  هذا  بمطالعة  تستمتعوا  أن  نأمل 
واقتراحاتكم.  بتعليقاتكم  الدوام  على  نرّحب  أننا  وتذّكروا 
اإللكتروني البريد  عبر  معنا  التواصل  في  تترّددوا  ال   لذا 

موقعنا  زيارة  خالل  من  أو   emiratesreview@cpifinancial.net
 .www.emiratesreview.ae اإللكتروني
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أم ٤٠ عامًا، لذا نطالعكم في الصفحة ١٤ على أحدث أنواع الحسابات 
لنعّرفكم   ١٦ الصفحة  بينما خصصنا  المتاحة،  المؤسسية  المصرفية 
قد  هاّم  تأثير  من  له  وما  المحمولة"  باألجهزة  "العمل  مفهوم  على 

يؤدي إلى ازدهار أو اندثار الشركات. 
الفيلسوف  تعبير  حد  على  الوحيد  الثابت  هو  التغيير  أن  وبما 
النفط  سوق  على  أيضًا  ينطبق  ذلك  فإن  هيراقليطس،  اإلغريقي 
المتعلقة  والتحليالت  مستجداتها  آخر  على  تتطلعون  والتي  الخام، 

بها في الصفحة ١٨.
ربما  أحالمكم،  لتحقيق  تمويل  مصدر  عن  تبحثون  كنتم  وإذا 
على  تعّرفكم  التي   ٢٠ الصفحة  في  المنشودة  ضالتكم  تجدون 
"دار  من  الشريعة  مع  المتوافق  "يسير"  اإلسالمي  الشخصي  التمويل 

التمويل اإلسالمي". 
المسؤولية  تأمين  عن  للحديث   ٢٢ الصفحة  في  ننتقل  ثم 
الدولة،  في  إلزاميًا  كونه  من  فقط  أهميته  تنبع  ال  والذي  للشركات، 
بل أيضًا ألن اختيار الوثيقة الصحيحة يحمي شركتكم من التكاليف 

الباهظة التي قد تترتب على دعاوى قضائية معّينة. 

طال  الذي  التأثير  عن  بمعزل  اإلنشاء  قطاع  يكن  لم  حين  وفي 
أن  إال  النفط،  أسعار  لهبوط  كنتيجة  االقتصادية  القطاعات  كافة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تواصل بثبات العمل على مشاريعها 
تكاليف  حول  ماّدة   ٢٤ الصفحة  في  لكم  أعددنا  وقد  الطموحة. 

الدولة. في  اإلنشاء 
قانون  تأثيرات  عن  عاّمة  صورة  فتعطيكم   ،٢٦ الصفحة  أما 
من  اعتباراً  التنفيذ  حّيز  دخل  الذي  الجديد  التجارية  الشركات 
كمثل  مثله  النطاق،  واسع  بترحيب  وحظي  الماضي،  يوليو   ١ تاريخ 

الدولة.  تشهدها  التي  العديدة  اإليجابية  التغّييرات 
على  الباقية  األشياء  من  العديد  هناك  تزال  ال  أخرى،  ناحية  من 
مثل  متسارعة،  تغّيرات  من  أبوظبي  تشهده  ما  كل  رغم  حالها 
آالف  منذ  اإلماراتية  الثقافة  من  أصياًل  جزءاً  يزال  ال  الذي  اإلبل  حليب 
٢٨ لمحة حول آخر ما اكتشفه  السنين. لذا ستجدون في الصفحة  
إحدى  منه  تجعل  التي  وخواّصه  الحليب  هذا  أسرار  حول  العلماء 

اإلطالق.  على  غنًىٍ  األكثر  الغذائية  المواد 
على  الرمال  عبر  اإلبحار  سواء  اإلبحار،  اإلماراتيون  عشق  ولطالما 
متن "سفن الصحراء"، أو اإلبحار فوق المياه الزرقاء المتأللئة. رافقونا 
خيارات  من  متنوعة  مجموعة  على  لتتعّرفوا   ٢٩ الصفحة  في 
فكرة  تأخذوا  كي   ٣٠ الصفحة  إلى  انتقلوا  ثم  البحرية،  الجوالت 
منذ  اإلماراتي  التراث  لتحمي  بشموخ  تقف  التي  الجاهلي  قلعة  عن 

الزمان. من  قرن  على  يزيد  ما  قبل  إنشائها 
 ٣٢ الصفحة  فإن  الدولة،  إلى  الجدد  الوافدين  من  كنتم  وإذا 
بسهولة  التأقلم  في  لمساعدتكم  لكم  مخصصًا  دلياًل  تحوي 
الحديث  بين  تناغم  بكل  اإلمارات  تجمع  حيث  الجديدة؛  البيئة  مع 
جديدة،  حياة  لبدء  مدهشة  وجهة  يجعلها  ما  وهو  والقديم، 

بكم!  وسهاًل  فأهاًل 
اإلمارات!  علوم  من  العدد  هذا  بمطالعة  تستمتعوا  أن  نأمل 
واقتراحاتكم.  بتعليقاتكم  الدوام  على  نرّحب  أننا  وتذّكروا 
اإللكتروني البريد  عبر  معنا  التواصل  في  تترّددوا  ال   لذا 
موقعنا  زيارة  خالل  من  أو   emiratesreview@cpifinancial.net

 .www.emiratesreview.ae اإللكتروني
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"فرانكلين تمبلتون": شراء 
منزل جديدة يترّبع على رأس 

أولويات المستثمرين في 
اإلمارات 

في  تمبلتون"  "فرانكلين  شركة  أشارت 
إلى  للمستثمرين  العالمي  استبيانها 
للمستثمرين  األبرز  الثالثة  األهداف  أن 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تعتزم إصدار أوراق نقدية خاصة 
بمن يعانون من مشاكل بصرية 

المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  يعتزم 
 ١٬٠٠٠ فئة  من  نقدية  أوراق  إصدار  المركزي 
و١٠ دراهم تتسم بعالمات  درهم، و٢٠ درهم، 
من  يعانون  ومن  لألضّراء  خصيصًا  ملموّسة 
األوراق  ستشتمل  إذ  البصر؛  في  مشاكل 

"ستاندرد آند بورز": التغييرات التنظيمية تهّز أسواق التكافل 
في الخليج  

مدى  على  جذرية  تنظيمية  تغييرات  التعاون  مجلس  دول  في  التأمين  قطاع  شهدت 
الماضية، بما يشمل إجراءات تم اعتمادها مؤخراً مثل مضاعفة الحد األدنى  الـ١٢  األشهر 
الكويت  في  السائلة  األصول  متطلبات  وزيادة  عمان؛  سلطنة  في  المال  رأس  لمتطلبات 
وتطّرقت  البحرين.  في  المالية  المالءة  بخصوص  صرامة  أكثر  إجراءات  واتخاذ  واإلمارات؛ 
تّهز  التنظيمية  "التغييرات  عنوان  تحت  مؤخراً  عنها  صادر  تقرير  في  بورز"  آند  "ستاندرد 
يقول  حيث  الخطوات،  لهذه  األمد  طويلة  التأثيرات  إلى  الخليج"  في  التكافل  أسواق 
بشكل  المال  رأس  إدارة  على  التشجيع  إلى  المحّسنة  الرقابة  تؤدي  أن  "نتوقع  التقرير: 
نعتبره  ما  وهو  المؤسسية،  والحوكمة  الداخلية  والضوابط  السيولة  وتحسين  أفضل، 

تطوراً إيجابيًا من الناحية االئتمانية". 
توقعات بوصول قيمة الثروات 

الفردية في اإلمارات إلى ١ تريليون 
دوالر بحلول ٢٠١٩  

اإلمارات  دولة  في  الفردية  الثروات  ستسّجل 
بين  النمو  معدالت  أعلى  المتحدة  العربية 
التعاون؛ إذ من المتوقع أن تنمو  دول مجلس 
بمعدل نمو سنوي مرّكب يبلغ ١٠٫٧ بالمئة على 
مدى األعوام الخمسة القادمة، وذلك بحسب 
النمو"  بلعبة  الفوز   :٢٠١٥ العالمية  "الثروة  تقرير 

الصادر عن ’مجموعة بوسطن االستشارية‘. 
نمواً  الدولة  في  الفردية  الثروات  شهدت  وقد 
 ،٢٠١٤ عام  خالل  بالمئة   ٨٫٤ بنسبة  ملحوظًا 
االستثمار  إلى  رئيسي  بشكل  يعزى  ما  وهو 
األموال  حجم  ارتفع  فقد  األسهم؛  في 
بنسبة  المحّلية  األسهم  في  المستثمرة 
حين  في  و٢٠١٤،   ٢٠١٣ عامي  بين  بالمئة   ١٣٫٨
للسندات،  بالمئة   ١٫٦ على  المعّدل  هذا  اقتصر 
كافة  وتنبئ  والودائع.  النقدية  لألموال  و٦٫٩ 
اإلمارات  في  الفردية  الثروات  بأن  المؤشرات 
األعوام  خالل  النمو  من  مزيد  على  مقبلة 
الخمسة القادمة، مع توقعات بأن تتوزع هذه 
النقدية  األموال  في  بالمئة   ٤٣ بنسبة  الثروات 
بالمئة  و٤٧  السندات،  في  بالمئة  و٩  والودائع، 
تحليالت  تشير  العموم  وعلى  األسهم.  في 
مدراء  أن  إلى  االستشارية"  بوسطن  "مجموعة 
ضمن  على  بأدائهم  يرتقوا  أن  يجب  الثروات 
بالضبط  يحددوا  وأن  المجاالت،  مختلف 
األهداف األمثل الستثماراتهم بهدف الحفاظ 

على الربحية حتى عام ٢٠٢٠. 

نافرة مطبوعة  الجديدة على نقوش  النقدية 
ورقة.  لكل  واليسرى  اليمنى  الحافتين  على 
شكل   ١٬٠٠٠ الـ  بورقة  الخاص  النقش  ويأخذ 
بينهما  تفصل  أفقية  خطوط  أربعة  من  زوج 
عند  تقريبًا  متوضعان  وهما  واضحة،  مسافة 
أما  للورقة.  واأليمن  األيسر  الجانبين  منتصف 
النقش على ورقة الـ٢٠ درهم، فهو يتألف من 
تأتي  حين  في  منفصلة،  أفقية  خطوط  ثالثة 
وفي  فقط.  أفقيين  بخّطين  دراهم  الـ١٠  ورقة 
ما عدا ذلك، سيكون تصميم وخواص األوراق 

الجديدة مماثاًل لألوراق المتداولة حاليًا. 

 ٢٥( جديد  منزل  شراء  هي  الدولة  في 
جديدة  شركة  أو  مشروع  وإطالق  بالمئة(، 
وأظهر  بالمئة(.   ١٣( والتقاعد  بالمئة(،   ٢١(
 ١١٬٥٠٠ آراء  استطلع  الذي   ‐ االستبيان  هذا 
مستثمر في ٢۳ دولة ‐ بأن اإلمارات تشغل 
الهند.  بعد  الثقة  حيث  من  الثانية  المرتبة 
اإلمارات  "تقرير  أوضح  أخرى،  جهة  ومن 
عودة"  "بنك  عن  الصادر   "٢٠١٥ االقتصادي 
من  واحداً  يشّكل  العقاري  القطاع  بأن 
الوطني،  االقتصادي  النشاط  محّركات  أبرز 
تغييرات  سجلتا  ودبي  أبوظبي  من  كاًل  وأن 
وأسعار  أداء  صعيد  على  إيجابية  سنوية 
وسّلط  والمكتبية.  السكنية  األسواق 
القطاع  على  الضوء  كذلك  ذاته  التقرير 
الذي  التحّسن  أن  إلى  مشيراً  السياحي 
العديد  إلى  يعزى  القطاع  هذا  شهده 
التي  العمالقة  والمشاريع  المبادرات  من 
تعزيز  بهدف  الدولة  حكومة  أطلقتها 
واحدة  كل  شّجع  مما  والترفيه،  السياحة 
مكانتها  إلثبات  السعي  على  اإلمارات  من 

وتمّيزها في السوق. 
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 دار التمويل تطلق حملة 
"ال ترسل وأنت تقود"

أعلنت  للمجتمع،  الجميل  رد  بهدف  االجتماعية  بالمسؤولية  التزامها  إطار  في 
مقطع  تتضمن  التي  تقود"  وأنت  ترسل  "ال  حملة  إطالقها  عن  التمويل  دار 
أثناء  المحمولة  األجهزة  على  التراسل  مخاطر  على  الضوء  يسلط  تثقيفي  فيديو 
والرّكاب  السائقين  حياة  على  خطراً  الرائجة  العادة  هذه  تشّكل  حيث  القيادة؛ 
لتكريم  مسابقة  المناسبة  بهذه  الشركة  أطلقت  وقد  سواء.  حد  على  والمشاة 
عبر  اآلمنة  القيادة  ألسس  والترويج  الرسالة  هذه  بنشر  ساهموا  الذين  األشخاص 
التالي: الرابط  خالل  من  الفيديو  مشاهدة  يمكنكم  االجتماعي.  التواصل   شبكات 

 .http://bit.ly/1JDuG0l

"دار التمويل اإلسالمي" تفتتح فرعًا جديداً 
في دبي 

أعلنت "دار التمويل اإلسالمي" عن افتتاح فرع جديد لها في 
دبي  لسّكان  يسمح  نموذجي  بموقع  يتمتع  والذي  دبي، 
اسماعيل  حازم  وقال  بسهولة.  إليه  بالوصول  والشارقة 
العّجان، مدير عام "دار التمويل اإلسالمي" معّلقًا: "طموحنا 
هو أن نغدو الخيار المفضل لدى العمالء في كل ما يتعّلق 
وسيستقبل  الشريعة".  أحكام  مع  المتوافق  بالتمويل 
الخميس  إلى  السبت  من  يوميًا  العمالء  الجديد  الفرع 
بخدمات  لتزويدهم  مساًء  و٥:٠٠  صباحًا   ٨:٠٠ الساعة  بين 
الشريعة،  أحكام  مع  المتوافقة  اإلسالمي"  التمويل  "دار 
والتي  الخبير،  فريقها  على  اعتماداً  الشركة  تقّدمها  والتي 
وتمويل  الشخصي  والتمويل  المغطاة،  البطاقات  تشمل 
فضاًل  والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  وتمويل  الشركات 

عن االستثمار والودائع المؤسسية. 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
وضريبة الشركات في الدولة لن 
يكون عاماًل منفراً للمستثمرين 

األجانب  

من  أنه  إلى  "لينكس"  مجموعة  أشارت 
القيمة  ضريبة  لتطبيق  يكون  أن  المستبعد 
على  سلبي  أثر  الشركات  وضريبة  المضافة 
اجتذاب المستثمرين األجانب الراغبين بتأسيس 
قال  حيث  الدولة؛  في  لهم  تجاري  حضور 
المؤسس  الشريك  فاليري،  سانت  مارتنز  جون 
للمجموعة: "تدور منذ فترة نقاشات حول وضع 

دار التمويل تبرم شراكة مع منتجع الفرسان الرياضي 
الدولي 

"دار  مع  رسمية  اتفاقية  توقيعه  عن  الدولي  الرياضي  الفرسان  منتجع  أعلن 
التمويل" بهدف تعزيز عالقات األعمال بينهما في اإلمارة، ومن المتوقع أن تعود 
هذه الشراكة بنتائج ممّيزة نظرا لما تتمتع به دار التمويل من خبرة في القطاع 
أنماط  بأهمية  الوعي  تعزيز  بهدف  المنتجع  لها  يرّوج  التي  والرؤية  جهة،  من 
الحياة الصحية واللياقة البدنية في الدولة من جهة أخرى. وفي سياق تعليقه 
على هذه الخطوة، قال وسام فّران، مدير دائرة االتصال المؤسسي للمجموعة 
يشّكل  اإلمارات  في  صحية  أنماط  اتّباع  على  التشجيع  "إن  التمويل:  دار  لدى 
جزءاً أصياًل من ثقافتنا، واليوم نشعر بسرور بالغ إذ نوّقع الشراكة مع منتجع 
يحظى  الذي  الشهير  الفرسان 
عند  تقف  ال  مرموقة  بسمعة 
حدود أبوظبي. ونحن حريصون 
االتفاقيات  إبرام مزيد من  على 
توسيع  بهدف  النوع  هذا  من 
في  حضورنا  وتعزيز  آفاقنا 
بأن  ثقة  وكّلنا  المحلية،  السوق 
فائدة هذه الخطوة لن تقتصر 
بذاته  الفرسان  منتجع  على 
منها  سيستفيد  بل  فحسب، 
المنتجع  ورعاة  داعمي  كافة 

أيضًا". 

خطط العتماد نظام ضرائب اتحادي في إطار 
النفطية.  غير  اإليرادات  لتوحيد  الدولة  سعي 
كهذه  خطوة  على  اإلقدام  أن  حين  وفي 
المالية  السياسة  تغّير جذري في  إلى  سيؤدي 
غير  ضرائبها،  بانخفاض  تشتهر  التي  لإلمارات 
السوق  نضوج  على  داللة  ذلك  في  نرى  أننا 
على  بالمستقبل  جديًا  للتفكير  وخطوة 
النفطي.  المخزون  تضاؤل  مع  البعيد  المدى 
الكفاءة  عالية  ضريبية  بيئة  وجود  حال  وفي 
يؤدي  أن  نستبعد  فإننا  التكلفة،  ومنخفضة 
يشّكل  أن  أو  الوافدين  خروج  إلى  األمر  هذا 
إلى  األجانب  المستثمرين  دخول  أمام  عائقًا 
السوق. ولنا دليل حي عن ذلك في سنغافورة 
العربية  اإلمارات  دولة  تتمتع  إذ  كونج؛  وهونج 

لهذين  مشابهة  جغرافية  بمزايا  المتحدة 
األسواق  إلى  بوابة  كونها  حيث  من  السوقين 
سريعة النمو في الشرق األوسط وشبه القارة 

الهندية وأفريقيا". 
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"فرانكلين تمبلتون": شراء 
منزل جديدة يترّبع على رأس 

أولويات المستثمرين في 
اإلمارات 

في  تمبلتون"  "فرانكلين  شركة  أشارت 
إلى  للمستثمرين  العالمي  استبيانها 
للمستثمرين  األبرز  الثالثة  األهداف  أن 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تعتزم إصدار أوراق نقدية خاصة 
بمن يعانون من مشاكل بصرية 

المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  يعتزم 
 ١٬٠٠٠ فئة  من  نقدية  أوراق  إصدار  المركزي 
و١٠ دراهم تتسم بعالمات  درهم، و٢٠ درهم، 
من  يعانون  ومن  لألضّراء  خصيصًا  ملموّسة 
األوراق  ستشتمل  إذ  البصر؛  في  مشاكل 

"ستاندرد آند بورز": التغييرات التنظيمية تهّز أسواق التكافل 
في الخليج  

مدى  على  جذرية  تنظيمية  تغييرات  التعاون  مجلس  دول  في  التأمين  قطاع  شهدت 
الماضية، بما يشمل إجراءات تم اعتمادها مؤخراً مثل مضاعفة الحد األدنى  الـ١٢  األشهر 
الكويت  في  السائلة  األصول  متطلبات  وزيادة  عمان؛  سلطنة  في  المال  رأس  لمتطلبات 
وتطّرقت  البحرين.  في  المالية  المالءة  بخصوص  صرامة  أكثر  إجراءات  واتخاذ  واإلمارات؛ 
تّهز  التنظيمية  "التغييرات  عنوان  تحت  مؤخراً  عنها  صادر  تقرير  في  بورز"  آند  "ستاندرد 
يقول  حيث  الخطوات،  لهذه  األمد  طويلة  التأثيرات  إلى  الخليج"  في  التكافل  أسواق 
بشكل  المال  رأس  إدارة  على  التشجيع  إلى  المحّسنة  الرقابة  تؤدي  أن  "نتوقع  التقرير: 
نعتبره  ما  وهو  المؤسسية،  والحوكمة  الداخلية  والضوابط  السيولة  وتحسين  أفضل، 

تطوراً إيجابيًا من الناحية االئتمانية". 
توقعات بوصول قيمة الثروات 

الفردية في اإلمارات إلى ١ تريليون 
دوالر بحلول ٢٠١٩  

اإلمارات  دولة  في  الفردية  الثروات  ستسّجل 
بين  النمو  معدالت  أعلى  المتحدة  العربية 
التعاون؛ إذ من المتوقع أن تنمو  دول مجلس 
بمعدل نمو سنوي مرّكب يبلغ ١٠٫٧ بالمئة على 
مدى األعوام الخمسة القادمة، وذلك بحسب 
النمو"  بلعبة  الفوز   :٢٠١٥ العالمية  "الثروة  تقرير 

الصادر عن ’مجموعة بوسطن االستشارية‘. 
نمواً  الدولة  في  الفردية  الثروات  شهدت  وقد 
 ،٢٠١٤ عام  خالل  بالمئة   ٨٫٤ بنسبة  ملحوظًا 
االستثمار  إلى  رئيسي  بشكل  يعزى  ما  وهو 
األموال  حجم  ارتفع  فقد  األسهم؛  في 
بنسبة  المحّلية  األسهم  في  المستثمرة 
حين  في  و٢٠١٤،   ٢٠١٣ عامي  بين  بالمئة   ١٣٫٨
للسندات،  بالمئة   ١٫٦ على  المعّدل  هذا  اقتصر 
كافة  وتنبئ  والودائع.  النقدية  لألموال  و٦٫٩ 
اإلمارات  في  الفردية  الثروات  بأن  المؤشرات 
األعوام  خالل  النمو  من  مزيد  على  مقبلة 
الخمسة القادمة، مع توقعات بأن تتوزع هذه 
النقدية  األموال  في  بالمئة   ٤٣ بنسبة  الثروات 
بالمئة  و٤٧  السندات،  في  بالمئة  و٩  والودائع، 
تحليالت  تشير  العموم  وعلى  األسهم.  في 
مدراء  أن  إلى  االستشارية"  بوسطن  "مجموعة 
ضمن  على  بأدائهم  يرتقوا  أن  يجب  الثروات 
بالضبط  يحددوا  وأن  المجاالت،  مختلف 
األهداف األمثل الستثماراتهم بهدف الحفاظ 

على الربحية حتى عام ٢٠٢٠. 

نافرة مطبوعة  الجديدة على نقوش  النقدية 
ورقة.  لكل  واليسرى  اليمنى  الحافتين  على 
شكل   ١٬٠٠٠ الـ  بورقة  الخاص  النقش  ويأخذ 
بينهما  تفصل  أفقية  خطوط  أربعة  من  زوج 
عند  تقريبًا  متوضعان  وهما  واضحة،  مسافة 
أما  للورقة.  واأليمن  األيسر  الجانبين  منتصف 
النقش على ورقة الـ٢٠ درهم، فهو يتألف من 
تأتي  حين  في  منفصلة،  أفقية  خطوط  ثالثة 
وفي  فقط.  أفقيين  بخّطين  دراهم  الـ١٠  ورقة 
ما عدا ذلك، سيكون تصميم وخواص األوراق 

الجديدة مماثاًل لألوراق المتداولة حاليًا. 

 ٢٥( جديد  منزل  شراء  هي  الدولة  في 
جديدة  شركة  أو  مشروع  وإطالق  بالمئة(، 
وأظهر  بالمئة(.   ١٣( والتقاعد  بالمئة(،   ٢١(
 ١١٬٥٠٠ آراء  استطلع  الذي   ‐ االستبيان  هذا 
مستثمر في ٢۳ دولة ‐ بأن اإلمارات تشغل 
الهند.  بعد  الثقة  حيث  من  الثانية  المرتبة 
اإلمارات  "تقرير  أوضح  أخرى،  جهة  ومن 
عودة"  "بنك  عن  الصادر   "٢٠١٥ االقتصادي 
من  واحداً  يشّكل  العقاري  القطاع  بأن 
الوطني،  االقتصادي  النشاط  محّركات  أبرز 
تغييرات  سجلتا  ودبي  أبوظبي  من  كاًل  وأن 
وأسعار  أداء  صعيد  على  إيجابية  سنوية 
وسّلط  والمكتبية.  السكنية  األسواق 
القطاع  على  الضوء  كذلك  ذاته  التقرير 
الذي  التحّسن  أن  إلى  مشيراً  السياحي 
العديد  إلى  يعزى  القطاع  هذا  شهده 
التي  العمالقة  والمشاريع  المبادرات  من 
تعزيز  بهدف  الدولة  حكومة  أطلقتها 
واحدة  كل  شّجع  مما  والترفيه،  السياحة 
مكانتها  إلثبات  السعي  على  اإلمارات  من 

وتمّيزها في السوق. 
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لموقعها  نظراً  وذلك  األصلية،  بلدانهم  خارج  الجودة  عالية 
سنويًا  ترحب  والتي  الطراز،  عالمية  ومنشآتها  االستراتيجي 
بآالف السّياح القادمين ألسباب طبّية مختلفة قد تتراوح ما بين 
أو عالجية  حاجة بعضهم للحصول على خدمات تشخيصية 
اآلخر  بعضهم  رغبة  إلى  ووصواًل  بالدهم،  في  متوافرة  غير 

بتجّنب أوقات االنتظار الطويلة. 
وفي الوقت الراهن تعالج "إن إم سي" بشكل سنوي نحو 
تتمتع  إذ  العالم؛  أنحاء  مختلف  من  قادٍم  مريض  ماليين   ۳
المرضى  يواجهه  ما  فهم  لها  تتيح  النطاق  واسعة  بخبرات 

من تحديات عند البحث عن العالج خارج أوطانهم. 
المنخفضة  التكلفة  ذات  خدماتها  الشركة  تقّدم  كما 
االجتماعية  الفئات  كافة  من  للناس  العالية  والجودة 
دولة   ۲٥ من  أكثر  من  المرضى  يقصدها  إذ  واالقتصادية؛ 
العربية السعودية، وروسيا، وجنوب  مختلفة تشمل المملكة 
أفريقيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا.  كما تجتذب "إن إم سي" 
األوسط  الشرق  ودول  روسيا  من  العالجيين  السياح  من  الكثير 

مثل الكويت وقطر والبحرين. 
جنسيات  من  مرضى  مع  التعامل  ينطوي  وبالتأكيد 
واالختالفات  التواصل  حيث  من  تحديات  على  مختلفة 
الخبراء  من  طاقمًا  توّظف  سي"  إم  "إن  أن  غير  الثقافية، 
الجهات  اعتمادات من  المتخصصين، والحائزين على  الطبيين 
يعمل  كما  وأوروبا.  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  في  المعنية 
اإلنجليزية،  تتضمن  عديدة  لغات  يجيدون  أطباء  الشركة  لدى 
واإليطالية،  والفرنسية،  أيضًا(،  النمساوية  )بلهجتها  واأللمانية 
والتاجالوج،  واليابانية،  واإلسبانية،  والسويدية،  والعربية، 

والهندي، والماالياالم، والتاميلية، والكانادا، وغيرها.  

تكريم االمتياز 
حازت "إن إم سي" على جوائز عديدة تكريمًا لما حّققته من 
من  فبراير  في  نالت  حيث  الصحية؛  الرعاية  قطاع  في  امتياز 
شركة  ألفضل  سوليفان  آند  "فروست  جائزة  الجاري  العام 

دورة  خالل  األوسط"  الشرق  في  الصحية  للرعاية  متكاملة 
والريادة"  واالبتكار  "النمو  جوائز  توزيع  حفل  من   ۲٠۱٥ عام 
مجلس  باعتراف  الشركة  حظيت  كما  األوسط.  الشرق  في 
التجارية  العالمات  أهم  من  كواحدة  اإلمارات"  "سوبربراندز 

الدولة.  في 
شيتي:  قال  اإلنجازات،  هذه  على  تعليقه  إطار  وفي 
بنا، ولما نحظى به من دعم  لثقة رعاتنا  بامتنان كبير  "نشعر 
الشكر  نتوجه بجزيل  أننا  من قبل شركائنا. واألهم من ذلك 
وعائالتهم،  اإلمارات  حّكام  من  السمو  ألصحاب  والعرفان 
التي  المرتبة  بلغنا  كّنا  لما  ورعايتهم  دعمهم  لوال  والذين 

الوطني".  الصحية  الرعاية  لقطاع  موثوق  كشريك  بلغناها 
تقديم  مواصلة  على  سي"  إم  "إن  حرص  من  وكجزء 
الجودة مقابل تكاليف معقولة  رعاية صحية عالية  خدمات 
جديد  تخصصي  مستشفى  بناء  تعتزم  فإنها  الدولة،  في 
اسم  تحت  اآلن  حتى  نوعه  من  تقدمًا  األكثر  سيكون 
والذي  خليفة،  مدينة  في  رويال"  سي  إم  إن  "مستشفى 
۲٠۱٥ - على  الثاني من  النصف  – في  سيشتمل عند اكتماله 

۲٥٠ سريراً مع تغطية ۲۳ تخصصًا. 

نمو عضوي
من المخطط افتتاح "مستشفى إن إم سي رويال" في مدينة 
مجموعة  ليقدم  الجاري،  العام  نهاية  مع  بأبوظبي  خليفة 
خدمات  فيها  بما  التخصصية،  الطبّية  الخدمات  من  واسعة 
واالختصاصات  األطفال،  وطب  المشددة،  والعناية  الطوارئ، 
والنفسية،  والعصبية،  والبولية،  والعظمية،  والعينية،  القلبية، 

الكلى.  وأمراض  والهضمية، 
احتياجات  تلبية  على  الجديد  المستشفى  وسيرّكز 
التي تشمل  أبوظبي  المتزايد في ضواحي  السكاني  التعداد 
زايد،  بن  محمد  ومدينة  والمصّفح،  والراحة،  خليفة،  مدينة 
وجزيرة  والشهامة،  الدولي،  أبوظبي  ومطار  مصدر،  ومدينة 
أن  المتوقع  فمن   ،٢٠۳٠ لعام  أبوظبي  رؤية  وبحسب  ياس. 
يتبع صفحة 10
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ترسي شركة "إن إم سي" معايير جديدة في قطاع الرعاية الصحية الذي تزداد أهميته يومًا 
بعد يوم كأحد األسس الحيوية لالقتصاد اإلماراتي. 

رعاية صحيحة 

الصحة تدرك  بين  الوثيقة  الصلة  أبوظبي  حكومة 
على  تدأب  لذا  االقتصادي،  واالزدهار  الجّيدة 
لقطاع  التحتية  البنية  تطوير  في  ضخمة  مبالغ  استثمار 
العالمية،  المعايير  أعلى  يواكب  بحيث  الصحية  الرعاية 
اآلخذ  الدولة  لسكان  والخدمات  الخبرات  أفضل  ويقّدم 
اإلمارات  في  الطّبي  القطاع  مزايا  أن  علمًا  بالنمو.  تعدادهم 
صحية  خدمات  من  يقّدمه  ما  على  فقط  مقتصرة  ليست 
وإنما  سواء،  حد  على  والوافدين  للمواطنين  الجودة  عالية 
السياحة  لسوق  مذهلة  فرص  من  يتيحه  ما  أيضًا  تشمل 

العالمية.  الطبية 
نحو  واثقة  بخطى  مسيرتها  اإلمارات  تواصل  وفيما 
أبوظبي  حكومة  تقف  المعرفة،  على  قائم  اقتصاد 
الرعاية  قطاع  تطوير  على  العاملة  الجهات  طليعة  في 
لعام  االقتصادية  رؤيتها  من  كجزء  الدولة  في  الصحية 
إذ  االتحاد،  بقدم  قديمة  سي"  إم  "إن  شركة  وتعتبر   .٢٠۳٠
الرعاية  قطاع  في  الموثوق  اإلمارات  شريك  كانت  لطالما 
بمقّومات  وتتمتع  عامًا،   ٤٠ عن  يزيد  ما  منذ  الصحية 
المتنامي  دورها  مع  بالتوازي  القطاع  لقيادة  نموذجية 

العالمية. الساحة  على 

هكذا كانت البداية
بافاغوتو  الصيدلي  وصول  مع  سي"  إم  "إن  حكاية  بدأت 
إلى  الهند  من  شيتي"(  بـ"ب.ر.  )المعروف  شيتي  راغهورام 
شيتي  الحظ  حيث  ۱٩۷۳؛  عام  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
في  العهد  حديث  الصحية  الرعاية  قطاع  أن  الفور  على 
الدولة ينطوي على فرص ممّيزة، فكان أن أطلق "إن إم سي" 
 )New Medical Center( الجديد"  الطّبي  "المركز  افتتاح  مع 

ألبوابه عام ۱٩۷٥. 
وسرعان ما اكتسبت الشركة سمعة حسنة، فأخذت تنمو 
الدولة،  في  الصحية  الرعاية  خدمات  موفري  أكبر  أحد  لتصبح 
في  صحيًا  ومركزاً  مستشفًى   ۲٠ من  أكثر  تملك  اليوم  وهي 
۳ بلدان. وتعتبر أيضًا أول شركة يتم إدراجها في بورصة لندن 
بين الشركات الخليجية والشركات التي تتخذ من أبوظبي مقّراً 

.FTSE-250  لها، إلى جانب كونها مدرجة في مؤشر

السياحة العالجية
تلعب "إن إم سي" دور الريادة في الجهود التي تبذلها الدولة 
كي تغدو مركزاً للسياحة العالجية، حيث تمّثل اإلمارات خياراً 
منخفض التكلفة للمرضى الباحثين عن خدمات رعاية صحية 

تحت  األضواء
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لموقعها  نظراً  وذلك  األصلية،  بلدانهم  خارج  الجودة  عالية 
سنويًا  ترحب  والتي  الطراز،  عالمية  ومنشآتها  االستراتيجي 
بآالف السّياح القادمين ألسباب طبّية مختلفة قد تتراوح ما بين 
أو عالجية  حاجة بعضهم للحصول على خدمات تشخيصية 
اآلخر  بعضهم  رغبة  إلى  ووصواًل  بالدهم،  في  متوافرة  غير 

بتجّنب أوقات االنتظار الطويلة. 
وفي الوقت الراهن تعالج "إن إم سي" بشكل سنوي نحو 
تتمتع  إذ  العالم؛  أنحاء  مختلف  من  قادٍم  مريض  ماليين   ۳
المرضى  يواجهه  ما  فهم  لها  تتيح  النطاق  واسعة  بخبرات 

من تحديات عند البحث عن العالج خارج أوطانهم. 
المنخفضة  التكلفة  ذات  خدماتها  الشركة  تقّدم  كما 
االجتماعية  الفئات  كافة  من  للناس  العالية  والجودة 
دولة   ۲٥ من  أكثر  من  المرضى  يقصدها  إذ  واالقتصادية؛ 
العربية السعودية، وروسيا، وجنوب  مختلفة تشمل المملكة 
أفريقيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا.  كما تجتذب "إن إم سي" 
األوسط  الشرق  ودول  روسيا  من  العالجيين  السياح  من  الكثير 

مثل الكويت وقطر والبحرين. 
جنسيات  من  مرضى  مع  التعامل  ينطوي  وبالتأكيد 
واالختالفات  التواصل  حيث  من  تحديات  على  مختلفة 
الخبراء  من  طاقمًا  توّظف  سي"  إم  "إن  أن  غير  الثقافية، 
الجهات  اعتمادات من  المتخصصين، والحائزين على  الطبيين 
يعمل  كما  وأوروبا.  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  في  المعنية 
اإلنجليزية،  تتضمن  عديدة  لغات  يجيدون  أطباء  الشركة  لدى 
واإليطالية،  والفرنسية،  أيضًا(،  النمساوية  )بلهجتها  واأللمانية 
والتاجالوج،  واليابانية،  واإلسبانية،  والسويدية،  والعربية، 

والهندي، والماالياالم، والتاميلية، والكانادا، وغيرها.  

تكريم االمتياز 
حازت "إن إم سي" على جوائز عديدة تكريمًا لما حّققته من 
من  فبراير  في  نالت  حيث  الصحية؛  الرعاية  قطاع  في  امتياز 
شركة  ألفضل  سوليفان  آند  "فروست  جائزة  الجاري  العام 

دورة  خالل  األوسط"  الشرق  في  الصحية  للرعاية  متكاملة 
والريادة"  واالبتكار  "النمو  جوائز  توزيع  حفل  من   ۲٠۱٥ عام 
مجلس  باعتراف  الشركة  حظيت  كما  األوسط.  الشرق  في 
التجارية  العالمات  أهم  من  كواحدة  اإلمارات"  "سوبربراندز 

الدولة.  في 
شيتي:  قال  اإلنجازات،  هذه  على  تعليقه  إطار  وفي 
بنا، ولما نحظى به من دعم  لثقة رعاتنا  بامتنان كبير  "نشعر 
الشكر  نتوجه بجزيل  أننا  من قبل شركائنا. واألهم من ذلك 
وعائالتهم،  اإلمارات  حّكام  من  السمو  ألصحاب  والعرفان 
التي  المرتبة  بلغنا  كّنا  لما  ورعايتهم  دعمهم  لوال  والذين 

الوطني".  الصحية  الرعاية  لقطاع  موثوق  كشريك  بلغناها 
تقديم  مواصلة  على  سي"  إم  "إن  حرص  من  وكجزء 
الجودة مقابل تكاليف معقولة  رعاية صحية عالية  خدمات 
جديد  تخصصي  مستشفى  بناء  تعتزم  فإنها  الدولة،  في 
اسم  تحت  اآلن  حتى  نوعه  من  تقدمًا  األكثر  سيكون 
والذي  خليفة،  مدينة  في  رويال"  سي  إم  إن  "مستشفى 
۲٠۱٥ - على  الثاني من  النصف  – في  سيشتمل عند اكتماله 

۲٥٠ سريراً مع تغطية ۲۳ تخصصًا. 

نمو عضوي
من المخطط افتتاح "مستشفى إن إم سي رويال" في مدينة 
مجموعة  ليقدم  الجاري،  العام  نهاية  مع  بأبوظبي  خليفة 
خدمات  فيها  بما  التخصصية،  الطبّية  الخدمات  من  واسعة 
واالختصاصات  األطفال،  وطب  المشددة،  والعناية  الطوارئ، 
والنفسية،  والعصبية،  والبولية،  والعظمية،  والعينية،  القلبية، 

الكلى.  وأمراض  والهضمية، 
احتياجات  تلبية  على  الجديد  المستشفى  وسيرّكز 
التي تشمل  أبوظبي  المتزايد في ضواحي  السكاني  التعداد 
زايد،  بن  محمد  ومدينة  والمصّفح،  والراحة،  خليفة،  مدينة 
وجزيرة  والشهامة،  الدولي،  أبوظبي  ومطار  مصدر،  ومدينة 
أن  المتوقع  فمن   ،٢٠۳٠ لعام  أبوظبي  رؤية  وبحسب  ياس. 
يتبع صفحة 10
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تحت  األضواء

تؤوي بعض هذه الضواحي نحو خمس سكان اإلمارة بحلول 
رابع  خليفة  مدينة  مستشفى  سيكون  لذا  المذكور،  العام 
"إن إم سي"، وأكبر منشأة تخصصية متكاملة  مستشفيات 
األخرى  التخصصية  المستشفيات  إلى  ليضاف  الدولة،  في 

والعين.  ودبي  أبوظبي  في  للشركة  التابعة 

متناٍم  حضور 
تعزيز  على  تعكف  سي"  إم  "إن  فإن  سبق،  عّما  فضاًل 
في  أتّمت  فقد  االستحواذ؛  عمليات  خالل  من  حضورها 
للرعاية  صني"  "د.  مجموعة  على  االستحواذ  األخيرة  اآلونة 
إمارة  في  طبية  مراكز  سّتة  من  شبكة  وهي  الصحية، 
الصحي  التأمين  بتطبيق  تبدأ  أن  المتوقّع  من  التي  الشارقة 

ودبي.   أبوظبي  حذو  ذلك  في  محتذيًة  قريب،  عّما  اإللزامي 
العربية  اإلمارات  دولة  سي"  إم  "إن  رافقت  لطالما 
تقّدم  اليوم  هي  وها  نشوئها،  منذ  مسيرتها  في  المتحدة 
خدمات رفيعة المستوى تنسجم مع مكانة البالد كإحدى 

العالم.  في  وديناميكيًة  تطوراً  الدول  أكثر 
واالهتمام  الرعاية  مستويات  أعلى  سي"  إم  "إن  وتضمن 
المجتمع؛  صالح  في  يصب  بما  التام  وااللتزام  الشخصيين، 
حدود  عند  يتوقف  ال  الصحية  الرعاية  مفهوم  بأن  ترى  إذ 
يتضمن  وإنما  كأفراد،  المرضى  ومعالجة  األمراض  تشخيص 
متكاملة  حياة  عيش  على  الناس  عاّمة  مساعدة  أيضًا 
المجتمعات  خدمة  على  الشركة  تحرص  هنا  ومن  وصحية. 
حياة  لضمان  جهدها  قصارى  ببذل  التعّهد  مع  ككل، 

عمالئها.  لكافة  وسعيدة  صحية 

مسيرة "إن إم سي" منذ تأسيسها:

المركز الطّبي الجديد )New Medical Center( يفتتح أبوابه أمام العاّمة، ويباشر عملياته كصيدلية وعيادة صغيرتين.    :1975  •
1981:   شركة "إن إم سي للتجارة" تبدأ بتوزيع األدوية على الصيدليات في أبوظبي.   •

1996:  "إن إم س" توّسع حضورها ليشمل إمارة الشارقة عبر تأسيس أول مركز لها في اإلمارة.   •
1999:  "إن إم سي" تفتتح أول مستشفى لها في منطقة ديرة بدبي.   •

2004:   "إن إم سي" تفتتح أكثر مستشفياتها تطوراً؛ "مستشفى إن إم سي التخصصي" في دبي.   •
2008:   "إن إم سي" تدخل العين عبر افتتاح مستشفاها التخصصي في المدينة.   •

2009:   مستشفيات "إن إم سي" التخصصية في أبوظبي ودبي والعين تنال شهادة JCI المرموقة.   •
2012:  "إن إم سي" تصبح أول شركة يتم إدراجها في بورصة لندن بين الشركات الواقع مقّرها في أبوظبي.   •

2012:   "إن إم سي" تستحوذ على أول مركز تابع لها لجراحة اليوم الواحد، وهو مركز "بي آر ميديكال سويتس" ضمن مدينة  • 
  دبي الطبّية.  

2012:   الخيار يقع على "إن إم سي" إلدارة مستشفى الشيخ خليفة المتطّور في أم القيوين، والذي يضم ۲٦٠ سريراً.    •
2013:   "إن إم سي" تفتتح أول مراكزها لجراحة اليوم الواحد في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي.    •

2014:   "إن إم سي" تفتتح المستشفى التابع لها في مجّمع دبي لالستثمار.   •
2014:   "إن إم سي" تفتتح مستشفى "برايت بوينت رويال" للمرأة، وهو أول مستشفى خاص مكّرس للعناية بصحة النساء   • 

  واألطفال في أبوظبي. 
2015:   "إن إم سي" تستحوذ على مركز "كلينيكا يوجين" الرائد عالميًا في مجال الخصوبة، وشركات "بروفيتا" و "أميريكير"   • 

  و "دكتور صني" للرعاية الصحية التخصصية. 

يتبع من صفحة 9
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دومًا  حريصون  "نحن  سيادته:  وقال  المجتمع.  في  األفراد  لكافة 
للجميع". جودة  الخدمات  أعلى  توفير  على 

الظاهري،  دلموج  بن  حامد  محمد  العقيد  قال  جانبه،  ومن 
أبوظبي  شرطة  "نجحت  األداء:  وتطوير  االستراتيجية  عام  مدير 
العمالء  شكاوى  يشمل  بما  الحاالت،  لكافة  االستجابة  في 
يتوافق  وبما   ،CityGuard تطبيق  عبر  تلقيناها  التي  واقتراحاتهم 
أبوظبي  مركز  حّددها  التي  القياسية  االستجابة  أوقات  مع 
في  مكانتنا  ترسيخ  لنا  أتاح  الذي  األمر  والمعلومات،  لألنظمة 
استجابًة.  األسرع  الحكومية  والمؤسسات  الهيئات  طليعة 
ضمن  المعنية  األقسام  إلى  الطلبات  كافة  تحويل  ذلك  ويتضمن 
بأفضل  بدورها  األقسام  هذه  لها  لتستجيب  الشرطة،  جهاز 

ممكنة". طريقة 
قناة  يعتبر    CityGuard تطبيق  بأن  الظاهري  العقيد  وأضاف 
المجتمع  بين  التعاون  تحسين  في  األمام  إلى  وخطوة  تفاعلية 

الحكومية.  والهيئات 

المجتمع خدمة 
أبوظبي  لشرطة  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  رؤية  إن 
بأن  سمّوه  يرى  إذ  المعتادة،  الخدمات  تقديم  مجّرد  تتعدى 
مع  المجتمع  انسجام  ترسيخ  في  مباشراً  دوراً  ستلعب  الشرطة 
المدينة،  في  الناس  حماية  على  فقط  مهمتها  تقتصر  وال  ذاته، 
شعورهم  تعزيز  مسؤولية  من  كبير  جزء  عاتقها  على  يقع  وإنما 
في  جوهريًا  عنصراً  تعتبر  والخوف  القلق  مصادر  إزالة  ألن  باألمان، 

االجتماعيين.  واالزدهار  السعادة  ضمان 
أسس  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  أرسى  وقد 
مجّرد  بأن  سمّوه  يدرك  حيث  الشرطة،  ألداء  جديدة  مرحلة 
الناس  شعور  تعّزز  لن  الشرطة  جهاز  في  العاملين  عدد  زيادة 
شرطة  لتطوير  خمسية  خطة  وضع  إلى  عمد  لذا  باألمان، 
وضع  ثم  ومن   ،)٢٠٠٧  -  ٢٠٠٣( استراتيجي  بشكل  أبوظبي 
"شرطة  اسم  تحت   )٢٠١٢  -  ٢٠٠٨( التالية  الخمسية  الخطة 
الفعالية  الخطتين  كلتا  عّززت  وقد  عصرية".  لمدينة  متطورة 
التكنولوجية  أشكال  أحدث  لمواكبة  سباًل  وحدّدتا  والكفاءة، 
الشرطة  جهاز  هيكلة  وإعادة  الموظفين،  وتطوير  المستقبلية، 

أفضل.  خدمات  تقديم  بهدف 
للحفاظ  األمد  قصيرة  باإلجراءات  أبوظبي  شرطة  تكتفي  وال 
واالستجابة  الدوريات  تعتبر  حين  ففي  العاّمة؛  السالمة  على 
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  أن  إال  األهمية،  فائقة  عناصر  السريعة 
لالستراتيجيات  األهمية  من  ذاته  القدر  كذلك  يولي  نهيان  آل 
من  األخيرة  تتضمنه  بما  سواء،  حد  على  المدى  وطويلة  قصيرة 
مكافحة  عبر  المجتمع  لحماية  ووقائية  استباقية  إجراءات  اتخاذ 

انخفض معّدل الجريمة في العاصمة بنسبة 
١٨ بالمئة خالل العام الماضي بفضل إخالص 
وتفاني شرطة أبوظبي في تأدية واجباتها. 

مع  التعامل  عند  فقط  يتوقف  ال  وبما  للجريمة،  الجذرية  األسباب 
الفردية.  الحاالت 

بالمجتمع ليست محدودة  أبوظبي  إن عالقة شرطة  وبالتأكيد 
الشراكة  لتشمل  تتعداه  وإنما  فحسب،  المجتمع  بحماية 
التطورات  أحدث  مواكبة  الشرطة  تواصل  وبينما  أيضًا.  معه 
قيمها  صون  على  الحرص  كل  حريصة  فإنها  التكنولوجية، 
وتواصل  اإلنسان،  لحقوق  واحترام  وشرف  نزاهة  من  األساسية 
العمل  لمفاهيم  مرّوجًة  ووّد  لطف  بكل  المجتمع  مع  التعاون 
وهنا  عينه.  الوقت  في  الفردية  باإلنجازات  واالحتفال  الجماعي 
أفضل  من  كواحدة  وامتيازها  أبوظبي  شرطة  قوة  مكمن  بالذات 
أفضل  من  فريدة  تركيبة  إّنها  العالم؛  في  القانون  تطبيق  هيئات 

عصرنا.  تقنيات  وأحدث  العريقة  القيم 

أبوظبي  قادة شرطة 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان )١٩٩٦- حتى اآلن(  •

 )١٩٩٥  -١٩٩١( الرميثي  ثاني عبيد خميس   •
)١٩٩١ الحساني )١٩٧٥-  حمد سعيد أحمد   •

 )١٩٧٤-١٩٧٥( الظاهري  محمد  جمعة  محمد   •
مبارك بن محّمد آل نهيان )١٩٦١-١٩٧٤(    •

سلطان بن شخبوط آل نهيان )١٩٥٧-١٩٦١(   •
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 تعتبر أبوظبي من أكثر مدن العالم أمنًا بفضل شرطتها الحريصة على صون 
سالمة وراحة بال كافة المقيمين في العاصمة. 

في خدمة الخير والسالم 

بشكلوتمتاز فيها  الجرائم  معّدل  بانخفاض  المدينة    
األخرى  العالمية  المدن  من  بأي  قياسًا  استثنائي   
حياتها  من  مألوفًا  جزءاً  والعنف  والسرقة  النشل  يشّكل  التي 
وقت  أي  من  أمانًا  أكثر  اليوم  غدت  أبوظبي  أن  والالفت  اليومية. 
احتراف،  بكل  دورها  تؤدي  التي  شرطتها  جهود  بفضل  مضى 
التدريبات  وأحدث  المهارات  بأفضل  كوادرها  تزويد  على  وتواظب 

والتقنيات. 
الشيخ  سمو  الفريق  قيادة  تحت   - الشرطة  مهمة  وتتلخص 
الداخلية-   ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  سيف 
النظام  العاّمة، والحفاظ على  السالمة  القانون، وحماية  في تطبيق 
السالم  تحقيق  في  دوراً  كذلك  الشرطة  تلعب  كما  والسالم. 
واالستقرار العالميين عبر التعاون الوثيق مع مختلف الهيئات المحلية 

والدولية.      والوطنية 

الجريمة  مكافحة 
العام  خالل  بالمئة   ١٨ بنسبة  العاصمة  في  الجريمة  معّدل  انخفض 
واجباتها.  تأدية  في  أبوظبي  شرطة  وتفاني  إخالص  بفضل  الماضي 
إلى  وأشار العميد مكتوم الشريفي، مدير مديرية شرطة العاصمة، 
طّبقتها  التي  المشّددة  األمن  إجراءات  إلى  يعزى  االنخفاض  هذا  أن 

الشرطة؛ 
حيث أوضح سيادته بأن قيادة الشرطة تسعى إلى تقديم أفضل 
النوعية  عالية  تدريبات  توفير  خالل  من  للمجتمع  الممكنة  الخدمات 
والدّقة، واالستجابة  االحتراف،  أعلى مستويات  بما يضمن  لطواقمها 

السريعة. 
العاّمة  وعي  تعزيز  بأن  الشريفي  العميد  سيادة  وقال 
بهذا  المتعلقة  التوعية  وحمالت  برامج  مختلف  في  وإشراكهم 
وبالتالي  الجريمة،  معدالت  خفض  في  إيجابًا  يساهم  الموضوع 
السلم  حفظ  وهو  أال  النهائي،  هدفها  تنفيذ  على  الشرطة  يساعد 

واألمن. 
جائزتين  األخيرة  اآلونة  في  نالت  قد  أبوظبي  شرطة  وكانت 
والسالم  العدالة  صون  سبيل  في  جهود  من  تبذله  لما  تكريمًا 
الحكومي  لألداء  أبوظبي  جائزة  على  حازت  إذ  المدينة؛  لسّكان 
الذي   CityGuard تطبيق  إطالق  عن  استحّقتها  والتي  المتمّيز، 
العامة  القيادة  نالتها  أخرى  جائزة  جانب  إلى  نوعه،  من  األول  يعتبر 
الثالث  الحكومية  الجهات  من  واحدة  بصفتها  أبوظبي  لشرطة 

أداًء.   األفضل 

المجتمع  إشراك 
تّتبعها  التي  الكيفيات  عن  رائعًا  مثااًل  الجديد  التطبيق  يجّسد 
واالرتقاء  المجتمع  مع  التفاعل  تعزيز  أجل  من  العاصمة  شرطة 
بتقديم  للسّكان   CityGuard يسمح  حيث  الشفافية؛  بمستوى 
نقرات  سوى  يتطلب  ال  بما  مباشرة  الحكومة  إلى  شكاويهم 
خارطة  التطبيق  يتضمن  كما  الذكية.  الهواتف  على  معدودة 
حادث  أي  عن  اإلبالغ  عند  المستخدم  موقع  إلى  لإلشارة  تفاعلية 
كي يتم بشكل تلقائي إنشاء قضية في مركز االتصال الحكومي 
الحكومية  الجهة  إلى  القضية  هذه  تحويل  يتم  ثم  بأبوظبي، 

المعنية.  
الثانية  جائزتها  أبوظبي  شرطة  نالت  فقد  أخرى،  جهة  ومن 
االتصال  نظام  في  الفاعلة  ومساهمتها  الممّيز  ألدائها  تقديراً 
باالستجابة  الشرطة  التزام  الجائزة  تعكس  إذ  بأبوظبي؛  الحكومي 

أو اقتراحات.  الفورية ألي شكاوى 
ناصر  اللواء  أوضح  بالجائزتين،  الفوز  على  تعليقه  سياق  وفي 
على  حريصة  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  بأن  النعيمي  سالم 
الجودة  عالية  بخدمات  الدولة  في  والمقيمين  المواطنين  تزويد 
واألمن  السالمة  معايير  بها  تحظى  التي  الكبرى  لألهمية  نظراً 
وازدهاراً  أمنًا  أكثر  حياة  ضمان  أجل  من  العالم  أنحاء  مختلف  في 
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دومًا  حريصون  "نحن  سيادته:  وقال  المجتمع.  في  األفراد  لكافة 
للجميع". جودة  الخدمات  أعلى  توفير  على 

الظاهري،  دلموج  بن  حامد  محمد  العقيد  قال  جانبه،  ومن 
أبوظبي  شرطة  "نجحت  األداء:  وتطوير  االستراتيجية  عام  مدير 
العمالء  شكاوى  يشمل  بما  الحاالت،  لكافة  االستجابة  في 
يتوافق  وبما   ،CityGuard تطبيق  عبر  تلقيناها  التي  واقتراحاتهم 
أبوظبي  مركز  حّددها  التي  القياسية  االستجابة  أوقات  مع 
في  مكانتنا  ترسيخ  لنا  أتاح  الذي  األمر  والمعلومات،  لألنظمة 
استجابًة.  األسرع  الحكومية  والمؤسسات  الهيئات  طليعة 
ضمن  المعنية  األقسام  إلى  الطلبات  كافة  تحويل  ذلك  ويتضمن 
بأفضل  بدورها  األقسام  هذه  لها  لتستجيب  الشرطة،  جهاز 

ممكنة". طريقة 
قناة  يعتبر    CityGuard تطبيق  بأن  الظاهري  العقيد  وأضاف 
المجتمع  بين  التعاون  تحسين  في  األمام  إلى  وخطوة  تفاعلية 

الحكومية.  والهيئات 

المجتمع خدمة 
أبوظبي  لشرطة  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  رؤية  إن 
بأن  سمّوه  يرى  إذ  المعتادة،  الخدمات  تقديم  مجّرد  تتعدى 
مع  المجتمع  انسجام  ترسيخ  في  مباشراً  دوراً  ستلعب  الشرطة 
المدينة،  في  الناس  حماية  على  فقط  مهمتها  تقتصر  وال  ذاته، 
شعورهم  تعزيز  مسؤولية  من  كبير  جزء  عاتقها  على  يقع  وإنما 
في  جوهريًا  عنصراً  تعتبر  والخوف  القلق  مصادر  إزالة  ألن  باألمان، 

االجتماعيين.  واالزدهار  السعادة  ضمان 
أسس  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  أرسى  وقد 
مجّرد  بأن  سمّوه  يدرك  حيث  الشرطة،  ألداء  جديدة  مرحلة 
الناس  شعور  تعّزز  لن  الشرطة  جهاز  في  العاملين  عدد  زيادة 
شرطة  لتطوير  خمسية  خطة  وضع  إلى  عمد  لذا  باألمان، 
وضع  ثم  ومن   ،)٢٠٠٧  -  ٢٠٠٣( استراتيجي  بشكل  أبوظبي 
"شرطة  اسم  تحت   )٢٠١٢  -  ٢٠٠٨( التالية  الخمسية  الخطة 
الفعالية  الخطتين  كلتا  عّززت  وقد  عصرية".  لمدينة  متطورة 
التكنولوجية  أشكال  أحدث  لمواكبة  سباًل  وحدّدتا  والكفاءة، 
الشرطة  جهاز  هيكلة  وإعادة  الموظفين،  وتطوير  المستقبلية، 

أفضل.  خدمات  تقديم  بهدف 
للحفاظ  األمد  قصيرة  باإلجراءات  أبوظبي  شرطة  تكتفي  وال 
واالستجابة  الدوريات  تعتبر  حين  ففي  العاّمة؛  السالمة  على 
زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  أن  إال  األهمية،  فائقة  عناصر  السريعة 
لالستراتيجيات  األهمية  من  ذاته  القدر  كذلك  يولي  نهيان  آل 
من  األخيرة  تتضمنه  بما  سواء،  حد  على  المدى  وطويلة  قصيرة 
مكافحة  عبر  المجتمع  لحماية  ووقائية  استباقية  إجراءات  اتخاذ 

انخفض معّدل الجريمة في العاصمة بنسبة 
١٨ بالمئة خالل العام الماضي بفضل إخالص 
وتفاني شرطة أبوظبي في تأدية واجباتها. 

مع  التعامل  عند  فقط  يتوقف  ال  وبما  للجريمة،  الجذرية  األسباب 
الفردية.  الحاالت 

بالمجتمع ليست محدودة  أبوظبي  إن عالقة شرطة  وبالتأكيد 
الشراكة  لتشمل  تتعداه  وإنما  فحسب،  المجتمع  بحماية 
التطورات  أحدث  مواكبة  الشرطة  تواصل  وبينما  أيضًا.  معه 
قيمها  صون  على  الحرص  كل  حريصة  فإنها  التكنولوجية، 
وتواصل  اإلنسان،  لحقوق  واحترام  وشرف  نزاهة  من  األساسية 
العمل  لمفاهيم  مرّوجًة  ووّد  لطف  بكل  المجتمع  مع  التعاون 
وهنا  عينه.  الوقت  في  الفردية  باإلنجازات  واالحتفال  الجماعي 
أفضل  من  كواحدة  وامتيازها  أبوظبي  شرطة  قوة  مكمن  بالذات 
أفضل  من  فريدة  تركيبة  إّنها  العالم؛  في  القانون  تطبيق  هيئات 

عصرنا.  تقنيات  وأحدث  العريقة  القيم 

أبوظبي  قادة شرطة 
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان )١٩٩٦- حتى اآلن(  •

 )١٩٩٥  -١٩٩١( الرميثي  ثاني عبيد خميس   •
)١٩٩١ الحساني )١٩٧٥-  حمد سعيد أحمد   •

 )١٩٧٤-١٩٧٥( الظاهري  محمد  جمعة  محمد   •
مبارك بن محّمد آل نهيان )١٩٦١-١٩٧٤(    •

سلطان بن شخبوط آل نهيان )١٩٥٧-١٩٦١(   •
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يوّفر  مما  للشركة،  رئيسي  كحساب  اعتمادها  يمكن  وبالتالي 
وتتسم  المصرفية.  الرسوم  من  صنفين  تسديد  عناء  عليكم 

الحسابات األكثر شمولية من هذا النوع بكونها تتيح ما يلي: 
األموال بشكل فوري إلى  الوصول  إمكانية   •

الفئات  متعددة  أو  متدرجة  ربحية  فائدة/معدالت  أسعار   •
يومي بشكل  احتسابها  يتم 

معكم العالقة  إلدارة  خصيصًا  البنك  يعّينه  موّظف   •
دورية بيانات   •

التجارية الحسابات 
الضيافة،  أو  التجزئة  قطاع  ضمن  تعمل  شركتكم  كانت  إذا 
هي  التجارية  الحسابات  فإن  اإلنترنت،  عبر  أعمالها  تزاول  أو 
المطلوبة؛  المالية  التسهيالت  على  للحصول  النموذجي  الخيار 
باستخدام  الدفعات  بتلقي  الحسابات  هذه  لكم  تسمح  حيث 
الدفعات  هذه  كافة  ومعالجة  واالئتمان،  الخصم  بطاقات 
ذلك  وكل  بكم،  الخاص  التجاري  الحساب  على  وإدراجها 

حسابكم.  يحتضن  الذي  البنك  مع  اتفاقية  بموجب 
الناحية  من  األجدى  الوسيلة  التجارية  الحسابات  وتعتبر 
واالئتمان،  الخصم  بطاقات  دفعات  معالجة  أجل  من  الماّدية 
السجالت.  لحفظ  الفعالية  عالية  وسيلة  كونها  جانب  إلى 
التجارية  أنواعًا مختلفة من الحسابات  البنوك  العديد من  وتتيح 
دعم  خدمات  أيضًا  تقّدم  وقد  عملكم،  مجال  على  بناًء 
وخطط  الوالء،  وبرامج  المكشوف،  على  السحب  مثل  إضافية 

اليسير.   الدفع 

للشركات  اإلسالمية  الحسابات 
أال  الرهن،  الوقت  في  متزايداً  إقبااًل  يشهد  آخر  خيار  هناك 
أحكام  مع  والمتوافقة  بالشركات،  الخاصة  الحسابات  وهو 
الخيار  هو  اإلسالمي  الحساب  أن  شك  وال  اإلسالمية.  الشريعة 
قطاع  ضمن  أعمالكم  تزاولون  كنتم  إذا  لكم  البديهي 
من  نوع  ألي  عديدة  مزايا  عمومًا  يتيح  كونه  عن  ناهيك  حالل، 
التي  تلك  ذاتها  هي  يتيحها  التي  الخدمات  أن  إذ  الشركات؛ 
هذا  عمل  آلية  أن  غير  للشركات،  العادية  الحسابات  تقّدمها 
إلى الشريعة اإلسالمية. على سبيل  النوع من الحسابات تستند 
المثال، قد يتم اعتبار وديعتكم قرضًا غير مدر لألرباح تمنحونه 
بموجب  وذلك  وقت،  أي  في  استعادته  أن  إمكانية  مع  للبنك، 
فقد  االستثمار،  حسابات  أما  الحسن”.  “القرض  تدعى  هيكلية 
تشارك  تقتضي  التي  “المضاربة”  هيكلية  على  كذلك  تقوم 
لهذه  الرئيسية  السمة  أن  غير  سواء.  حد  على  والخسائر  األرباح 
الشريعة،  أحكام  من  أيًا  تخالف  ال  كونها  في  تتمثل  الحسابات 
لذا ال تسمح قطعًا باالستثمار في أي قطاع يضر بالصالح العام 

بالمطلق.  أي فائدة  تتقاضى  إلى جانب كونها ال  مثل، 
الحسنة  سمعتها  اإلسالمية  الحسابات  اكتسبت  هنا  من 
وأن  خصوصًا  أخالقي،  بشكل  األعمال  لمزاولة  موثوق  كخيار 
تمويل  في  عالية  بفعالية  يتمتع  المخاطر  مشاركة  مبدأ 
إسالمية  حسابات  فتح  على  الكثيرين  يشجع  مما  الشركات، 
هامة  ميزة  ثمة  ذلك،  على  عالوة  دينهم.  عن  النظر  بغض 
ستتسم  شركتكم  أن  وهي  اإلسالمي،  الحساب  يتيحها 
بطبيعة شمولية تسمح لها بمزاولة األعمال مع أي كان.  
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 إذا لم يكن حساب شركتكم يساهم في تحسين أدائها، 
ربما آن األوان الستبادله بحساب آخر يحقق لكم ذلك؟

احسبوا حسابكم

في تتلخص  معه  تتعاملون  الذي  البنك  مهمة 
والسعي  المالية  تعامالتكم  تيسير 
من  له  تدفعونه  ما  مقابل  صالحكم  في  يصب  ما  لتحقيق 
عن  البنوك  مع  العالقة  تختلف  ال  السياق  هذا  وفي  رسوم، 
الحافلة  البيئة  هذه  في  بموظفيكم  تربطكم  التي  تلك 
يجيد  معه  تتعاملون  الذي  البنك  يكن  لم  وإذا  بالتنافسية. 
النحو  على  بخدماته  يزّودكم  لم  أو  حساباتكم  إدارة 
أنسب.  بديل  على  للعثور  آن  قد  األوان  يكون  فربما  المطلوب، 
عن  بنهم  الباحثة  بالبنوك  حافلة  السوق  إن  الواقع،  في 
ممكنًا.  أمراً  البديل  الخيار  عن  البحث  يجعل  مما  العمالء، 
متطلباتكم  هي  ما  بالضبط  تحددوا  أن  بكم  يجدر  أواًل  لكن 
الحال  هو  كما  تمامًا  المصرفي،  الحساب  من  واحتياجاتكم 
وبالتأكيد  طواقمكم.  في  جديد  أحد  توظيف  تريدون  عندما 
في  هامة  عناصر  شركتكم  وحجم  طبيعة  من  كٌل  يشّكل 
مثاًل من دفع مبالغ إضافية على  فال جدوى  القرار،  هذا  اتخاذ 
بالنفع  تعود  الخدمة  هذه  مزايا  تكن  لم  إن  نخبوية  خدمة 
حسابكم  ترقية  بأن  ترون  كنتم  حال  في  إّلا  أعالمكم،  على 
على  الرسوم  هذه  إنفاق  يستحق  مجديًا  خياراً  تكون  قد 

الطويل.  المدى 

اإليداع حساب 
حساب  فإن  الشركة،  يغذي  الذي  الدم  هي  السيولة  كانت  إذا 
النابض الذي يضخ هذا الدم إلى حيثما يكون  اإليداع هو القلب 
شركة،  ألي  حيوية  مكّونات  اإليداع  حسابات  تعتبر  إذ  مطلوبًا؛ 
قد  منها  األساسية  الحسابات  حتى  أنه  لدرجة  متنوعة  وهي 
من  تقدّمه  وما  تكلفتها  حيث  من  بعضًا  بعضها  عن  تختلف 

مزايا.
عند  االهتمام  تستوجب  التي  االعتبارات  أولى  وتكمن 
يتراوح  قد  الذي  األدنى  الرصيد  في  الحسابات  بهذه  التفكير 
۱،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم، علمًا أنه كلما كان الرصيد  ٥،٠٠٠ درهم إلى  من 
األدنى أقل، كلما كان الحساب ذي طبيعة “أساسية” أكثر. وإذا 
إتاحة  دون  ضخمة  مبالغ  إيداع  فإن  صغيرة،  شركتكم  كانت 
التفكير  على  واحرصوا  عمليًا.  خياراً  يكون  لن  منها  االستفادة 
أن  يهّمكم  هل  مثاًل  إضافية،  خدمات  أي  طلب  قبل  ملّيًا 
كان  إن  األجنبية  العمالت  لصرف  مّخفضة  أسعار  على  تحصلوا 

محّليًا؟  عملكم  نطاق 
معدالت  أو  فائدة  أسعار  على  ستحصلون  أخرى،  جهة  من 
شركتكم  كانت  إن  لذا  األدنى،  رصيدكم  ازداد  إن  أعلى  ربحية 
من  يكون  فقد  األدنى،  رصيدها  رفع  يخّولها  موقع  في 

إلى خدمات إضافية.   اللجوء  األجدى 

المزايا  اإليداع  حساب  يتيح  أن  يجب  األحوال،  كافة  في 
أدنى:  كحد  التالية 

مجانية  صرافة  معامالت   •
شيكات  دفاتر   •
خصم  بطاقة   •

مصرفية  بيانات   •

التوفير  حساب 
يحّدد  الذي  الحاسم  العنصر  المالية  االحتياطات  بناء  يكون  قد 
سيكون  أم  والنجاح،  االزدهار  ستحقق  الشركة  كانت  إذا  ما 
منفصل  توفير  حساب  فتح  ويوفر  واالنهيار.  التراجع  مصيرها 
بهدوء.  تنمو  وتركها  جانبًا،  األموال  بعض  إليداع  ممتازة  وسيلة 
التوفير الصحيح في مقارنة أسعار  ويكمن مفتاح اختيار حساب 
الفائدة ومعدالت الربحية من أجل تحديد الخيار األكثر تنافسيًة، 
وتلبية  لالستثمار  األدنى  المبلغ  بين  األمثل  التوافق  تحقيق  مع 

ذاته.    الوقت  في  لشركتكم  المالية  االحتياجات 
ويعتبر حساب التوفير القياسي خياراً جّيداً إذا كان هدفكم 
منه  االستفادة  إمكانية  إتاحة  مع  جانبًا،  المال  بعض  وضع  هو 
عادة  للشركات  تسمح  التوفير  فحسابات  الحاجة؛  اقتضت  إن 
أدنى  برصيد  االحتفاظ  مع  السيولة،  من  تحتاجه  ما  بسحب 
تتيح بطاقات خصم  الحسابات  الكثير من هذه  أن  محّدد، علمًا 

تلقائي.  بشكل  شيكات  ودفاتر 
االستثمارية،  الخيارات  من  المزيد  عن  الباحثة  الشركات  أما 
أفضل  خياراً  تعد  التي  اآلجلة  الودائع  في  ضالتها  تجد  فقد 
ومعدالت  الفائدة  أسعار  تكون  حين  وفي  الحالة.  هذه  في 
إال أن أموال الشركة  الودائع اآلجلة،  الربحية أعلى في حسابات 
ستكون غير متاحة لفترة من الزمن، قد تبلغ ٥-٧ سنوات على 
كبير،  بشكل  االستثمارية  الفترات  تتراوح  وقد  المثال.  سبيل 
تتالءم  مرنة  فترات  تتيح  مؤسسة  تختاروا  أن  المهم  من  لذلك 

احتياجاتكم.  مع 

الطلب  تحت  الحسابات 
وحساب  التوفير  حساب  من  مزيجًا  الطلب  تحت  الحساب  يعتبر 
اإليداع، وبالتالي ينطوي على أفضل المزايا التي يتيحها الحسابان 
يومي  بشكل  عادة  الربح  أو  الفائدة  احتساب  ويتم  المذكوران. 
ولكن  المال،  الحساب  يكسب  حيث  متدرجة،  أسعار  على  بناًء 
دون فترة محددة لإليداع، األمر الذي يتيح للشركة جني الفوائد 
إليه  الوصول  يكون  والذي  المتوفر،  الرصيد  على  بناًء  األرباح  أو 
الطلب  تحت  الحسابات  من  العديد  وتأتي  دائم.  بشكل  متاحًا 
للشركات،  المخصصة  الخدمات  من  مجموعة  مع  مترافقة 
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يوّفر  مما  للشركة،  رئيسي  كحساب  اعتمادها  يمكن  وبالتالي 
وتتسم  المصرفية.  الرسوم  من  صنفين  تسديد  عناء  عليكم 

الحسابات األكثر شمولية من هذا النوع بكونها تتيح ما يلي: 
األموال بشكل فوري إلى  الوصول  إمكانية   •

الفئات  متعددة  أو  متدرجة  ربحية  فائدة/معدالت  أسعار   •
يومي بشكل  احتسابها  يتم 

معكم العالقة  إلدارة  خصيصًا  البنك  يعّينه  موّظف   •
دورية بيانات   •

التجارية الحسابات 
الضيافة،  أو  التجزئة  قطاع  ضمن  تعمل  شركتكم  كانت  إذا 
هي  التجارية  الحسابات  فإن  اإلنترنت،  عبر  أعمالها  تزاول  أو 
المطلوبة؛  المالية  التسهيالت  على  للحصول  النموذجي  الخيار 
باستخدام  الدفعات  بتلقي  الحسابات  هذه  لكم  تسمح  حيث 
الدفعات  هذه  كافة  ومعالجة  واالئتمان،  الخصم  بطاقات 
ذلك  وكل  بكم،  الخاص  التجاري  الحساب  على  وإدراجها 

حسابكم.  يحتضن  الذي  البنك  مع  اتفاقية  بموجب 
الناحية  من  األجدى  الوسيلة  التجارية  الحسابات  وتعتبر 
واالئتمان،  الخصم  بطاقات  دفعات  معالجة  أجل  من  الماّدية 
السجالت.  لحفظ  الفعالية  عالية  وسيلة  كونها  جانب  إلى 
التجارية  أنواعًا مختلفة من الحسابات  البنوك  العديد من  وتتيح 
دعم  خدمات  أيضًا  تقّدم  وقد  عملكم،  مجال  على  بناًء 
وخطط  الوالء،  وبرامج  المكشوف،  على  السحب  مثل  إضافية 

اليسير.   الدفع 

للشركات  اإلسالمية  الحسابات 
أال  الرهن،  الوقت  في  متزايداً  إقبااًل  يشهد  آخر  خيار  هناك 
أحكام  مع  والمتوافقة  بالشركات،  الخاصة  الحسابات  وهو 
الخيار  هو  اإلسالمي  الحساب  أن  شك  وال  اإلسالمية.  الشريعة 
قطاع  ضمن  أعمالكم  تزاولون  كنتم  إذا  لكم  البديهي 
من  نوع  ألي  عديدة  مزايا  عمومًا  يتيح  كونه  عن  ناهيك  حالل، 
التي  تلك  ذاتها  هي  يتيحها  التي  الخدمات  أن  إذ  الشركات؛ 
هذا  عمل  آلية  أن  غير  للشركات،  العادية  الحسابات  تقّدمها 
إلى الشريعة اإلسالمية. على سبيل  النوع من الحسابات تستند 
المثال، قد يتم اعتبار وديعتكم قرضًا غير مدر لألرباح تمنحونه 
بموجب  وذلك  وقت،  أي  في  استعادته  أن  إمكانية  مع  للبنك، 
فقد  االستثمار،  حسابات  أما  الحسن”.  “القرض  تدعى  هيكلية 
تشارك  تقتضي  التي  “المضاربة”  هيكلية  على  كذلك  تقوم 
لهذه  الرئيسية  السمة  أن  غير  سواء.  حد  على  والخسائر  األرباح 
الشريعة،  أحكام  من  أيًا  تخالف  ال  كونها  في  تتمثل  الحسابات 
لذا ال تسمح قطعًا باالستثمار في أي قطاع يضر بالصالح العام 

بالمطلق.  أي فائدة  تتقاضى  إلى جانب كونها ال  مثل، 
الحسنة  سمعتها  اإلسالمية  الحسابات  اكتسبت  هنا  من 
وأن  خصوصًا  أخالقي،  بشكل  األعمال  لمزاولة  موثوق  كخيار 
تمويل  في  عالية  بفعالية  يتمتع  المخاطر  مشاركة  مبدأ 
إسالمية  حسابات  فتح  على  الكثيرين  يشجع  مما  الشركات، 
هامة  ميزة  ثمة  ذلك،  على  عالوة  دينهم.  عن  النظر  بغض 
ستتسم  شركتكم  أن  وهي  اإلسالمي،  الحساب  يتيحها 
بطبيعة شمولية تسمح لها بمزاولة األعمال مع أي كان.  
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المحمولة  إدارة نشر األجهزة  لهذا السبب ال بد من فهم كيفية 
من  األولى  الموجة  إلى  النظر  تم  وأنه  سيما  ال  العمل،  مكان  في 
"أحضر  مفهوم  وبالتحديد   – المحمولة"  باألجهزة  "العمل  مفهوم 
– على أنها مشكلة ومثار قلق على الصعيد األمني؛  جهازك الخاص" 
من  الشركة  بيانات  إلى  الولوج  بإمكانية  التمّتع  الموظّفون  أراد  حيث 
اإللكتروني  البريد  استخدام  مجرد  يتعّدى  وبما  المحمولة،  األجهزة 
فحسب، لذا تم خالل المرحلة المبكرة من اعتماد هذه األجهزة حّل 
األجهزة  إدارة  مفهوم  على  اعتماداً  األمنية   المشاكل  من  العديد 
األمنية  الشؤون  إدارة  في  ملحوظًا  نجاحًا  حّقق  والذي  المحمولة، 
وذلك  الشركات،  قبل  من  المملوكة  المحمولة  باألجهزة  الصلة  ذات 

باستخدام طبقة أمنية على األجهزة ذاتها. 
لكن بالمقابل ال تعتبر هذه المنهجية مناسبة لألجهزة الشخصية، 
فالموظّفون يميلون إلى عدم منح إدارات شركاتهم صالحية مطلقة 

موظفين  مجّرد  كانوا  إن  خاّصة  الشخصية،  ببياناتهم  للتحّكم 
يتيحها  التي  القيمة  من  يقّلل  الذي  األمر  متعاقدين،  أو  مؤقتين 
– وهو الجهاز  "أحضر جهازك الخاص" بما أن الهاتف الذكي  مفهوم 
األكثر استخدامًا من قبل الموّظف – يصبح المرّشح األضعف لالتصال 

ببيانات الشركة قياسًا بغيره من األجهزة.  

إدارة حّرية التحّرك
باألجهزة  "العمل  إلدارة  األمثل  المنهجية  فإن  سبق،  ما  على  بناًء 
تصميمها  يتم  منتقاة  سياسات  تطبيق  في  تكمن  المحمولة" 
تكنولوجيا  أقسام  تزويد  ويجب  بعينها.  حالة  كل  مع  يتوافق  بما 
بيانات  أو  تطبيقات  أي  وإدارة  لتوفير  المطلوبة  باألدوات  المعلومات 
خارج  المؤسسية  التطبيقات  إلى  للولوج  الزمة  تكون  قد  محمولة 
دور  المحمولة"  األجهزة  "إدارة  مفهوم  يلعب  أّلا  وينبغي  المكتب. 
يمكن  التي  األدوات  من  مجموعة  يتيح  أن  يجب  وإنما  عاّمة،  سياسة 

استخدامها إلتاحة طبقة من الرقابة واألمن. 
 – المتنقلة  لطبيعتها  نظراً   – المحمولة  التطبيقات  شأن  ومن 
ال  ولكن  المطلوبة،  المؤسسية  الخدمات  كافة  بتوفير  تسمح  أن 
مستوى  إتاحة  مع  استخدامها  ببساطة  التكنولوجيا  تتسم  أن  بد 
على  أنه  أي  الموظفون،  عليه  اعتاد  الذي  ذاته  المستخدم  تجربة 
منتجي التطبيقات توفير قدرات تعّزز أداء الشركات، وفي الوقت ذاته 
المصّممة  التجربة  يشبه  بما  للموظفين  بالنسبة  مألوفة  تجربة  تتيح 

للمستخدمين العادّيين.  
المخّصصة  التكنولوجيا  استخدام  على  معتادون  فالموظفون 
أو   ،iOS مثل  بأنظمة  تعمل  التي  أجهزتهم  على  العادي  للمستهلك 
الشركة  برمجيات  على  ينطبق  أن  يجب  ما  وهو  "ويندوز"،  أو  ’أندرويد‘ 
من  منتجات  بتقديم  الذكية  الهواتف  مصّنعو  بدأ  وبالفعل  أيضًا. 
شأنها تلبية هذا الجانب باالستفادة من آخر التطورات البرمجية، وذلك 
عبر استخدام طبقة من الترميز إليجاد نوٍع من الفصل االفتراضي على 

أجهزة المستخدمين بين البيانات الشخصية وتلك العائدة للشركة. 
المحمولة"  باألجهزة  "العمل  مفهوما  بدأ  العموم  وعلى 
اآلونة  في  النضج  من  مستوى  ببلوغ  المتنقلة  العمل  ومساحات 
األخيرة، إذ يجب أن يتمّتع المستخدمون بإمكانية الولوج إلى أي تطبيق 
عائد للشركة بكل أمان وسهولة من أجهزتهم المحمولة كي يبلغوا 
متناميًا  اتساعًا  نشهد  وحاليًا  الممكنة.  اإلنتاجية  مستويات  أعلى 
من  بدءاً  المحمولة"،  باألجهزة  "العمل  مفهوم  اعتماد  نطاق  في 
قيام المسؤولين التنفيذيين ومحترفي المبيعات باستبدال الحواسب 
على  التجزئة  تجار  إقدام  إلى  ووصواًل  اللوحية،  بالحواسب  المحمولة 
تزويد موظفيهم بأجهزة لتلّقي الدفعات من العمالء بشكل مباشر 
أن  شك  وال  المتجر.  إدارة  لدى  المشتريات  ثمن  لتسديد  الحاجة  دون 
العمل ستثمر عن تحسينات ملموسة على  المرونة في حركية  هذه 
أرض الواقع من حيث اإلنتاجية وتوفير المال، لذا احرصوا على اغتنامها 

وتحقيق االستفادة القصوى منها. 

من جانب آخر، فإن السماح للموظفين 
بالولوج إلى البيانات الحّساسة قد يعّرض 

الشركة لسلسلة من المشاكل ذات الصلة 
بأمن هذه البيانات

يجب أن يتمّتع المستخدمون بإمكانية 
الولوج إلى أي تطبيق عائد للشركة بكل أمان 
وسهولة من أجهزتهم المحمولة كي يبلغوا 

أعلى مستويات اإلنتاجية الممكنة
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 رافقوا خبراءنا التكنولوجيين في السطور التالية كي تتعرفوا على مفهوم 
"العمل باألجهزة المحمولة" ؛ حيث سيشرحون لكم ماهّيته وكيف يمكن توظيفه 

لتحسين أداء شركاتكم. 

مواكبة التطورات

المفاهيم يـعـتبـر من  المحمولة"  باألجهزة  "العمل    
الجديدة نسبيًا واآلخذة في التطور بشكل ملحوظ   
في  نقلة  إحداث  إلى  ذاته  بحد  المصطلح  ويشير  األخيرة.  اآلونة  في 
العادات المتّبعة ضمن أماكن العمل في ما يخّص استخدام األجهزة 
هذا  ويرتبط  السحابية.  والخدمات  الالسلكية،  واالتصاالت  المحمولة، 
ُيرمز  )الذي  الخاّص"  جهازك  " أحضر  بمفهوم  وثيقًا  ارتباطًا  المفهوم 
لـBring Your Own Device(، والذي رفع  كاختصار   BYODبـ باإلنجليزية  له 
معّدل استخدام األجهزة المحمولة والخدمات السحابية في الشركات. 

سوق آخذة في النمو
أشار  فقد  سريعًا،  نمواً  المحمولة"  باألجهزة  "العمل  سوق  تشهد 
في  المتخصصة  ريبورتس‘  ريسيرش  ’ماركت  شركة  عن  صادر  تقرير 
باألجهزة  ‘العمل  لسوق  التقديرية  القيمة  أّن  إلى  السوقية  البحوث 
المحمولة‘ بلغت ٦,٦ مليار دوالر أمريكي في عام ۲٠۱٤، ومن المتوقع 
بمعّدل  ستنمو  أنها  أي   ،۲٠۲۲ عام  بحلول  دوالر  مليار   ١١٫٢ إلى  تصل  أن 
‘العمل  مفهوم  بأن  التقرير  ويوضح  بالمئة.   ٦٫٨٣ يبلغ  مرّكب  سنوي 
باألجهزة المحمولة‘ يحظى بمزيد من اإلقبال نظراً لما تشهده قاعدة 
ن في إمكانيات  مستخدمي الهواتف الذكية من نمو مقترن مع تحسُّ
لالتصاالت.  التحتية  البنية  لتطّور  كنتيجة  الشبكات  وتغطية  االتصال 
كما نّوه التقرير إلى أن التكنولوجيا المحمولة تحظى بقبول ملحوظ 
الصغيرة  الشركات  من  بدءاً  أحجامها،  بكافة  الشركات  قبل  من 
والمتوسطة، ووصواًل إلى تلك الضخمة، مما يشّكل حافزاً يحّرك سوق 

منتجات "العمل باألجهزة المحمولة". 
وعلى العموم يبّشُر هذا المفهوم الناشئ بتحسين اإلنتاج ورفع 
كفاءة الموظفين عبر السماح لهم باستخدام أجهزتهم المحمولة، 
بالتوازي مع تعزيز حرّية نقل وتحريك البيانات المؤسسية. على سبيل 
المثال، يمكن للموظفين أن يرفعوا المستندات من أجهزة الحاسوب 
المكتبية العائدة لشركاتهم كي يعملوا عليها الحقًا خارج مكاتبهم 

باستخدام أجهزتهم اللوحية الخاصة. 

أمن البيانات
من جانب آخر، فإن السماح للموظفين بالولوج إلى البيانات الحّساسة 
هذه  بأمن  الصلة  ذات  المشاكل  من  لسلسلة  الشركة  يعّرض  قد 
غير  شخصية  سحابية  بخدمات  الموظفون  يستعين  أن  مثل  البيانات، 
على  العمل  عند   – بوكس"  "دروب  غرار  على   – الشركة  لدى  معّرفة 
ويزيد  البيانات  هذه  حماية  تنظيم  يصّعب  مما  مؤسسية،  مستندات 

احتمال ظهور حلقات ضعيفة في سلسلة األمن.
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المحمولة  إدارة نشر األجهزة  لهذا السبب ال بد من فهم كيفية 
من  األولى  الموجة  إلى  النظر  تم  وأنه  سيما  ال  العمل،  مكان  في 
"أحضر  مفهوم  وبالتحديد   – المحمولة"  باألجهزة  "العمل  مفهوم 
– على أنها مشكلة ومثار قلق على الصعيد األمني؛  جهازك الخاص" 
من  الشركة  بيانات  إلى  الولوج  بإمكانية  التمّتع  الموظّفون  أراد  حيث 
اإللكتروني  البريد  استخدام  مجرد  يتعّدى  وبما  المحمولة،  األجهزة 
فحسب، لذا تم خالل المرحلة المبكرة من اعتماد هذه األجهزة حّل 
األجهزة  إدارة  مفهوم  على  اعتماداً  األمنية   المشاكل  من  العديد 
األمنية  الشؤون  إدارة  في  ملحوظًا  نجاحًا  حّقق  والذي  المحمولة، 
وذلك  الشركات،  قبل  من  المملوكة  المحمولة  باألجهزة  الصلة  ذات 

باستخدام طبقة أمنية على األجهزة ذاتها. 
لكن بالمقابل ال تعتبر هذه المنهجية مناسبة لألجهزة الشخصية، 
فالموظّفون يميلون إلى عدم منح إدارات شركاتهم صالحية مطلقة 

موظفين  مجّرد  كانوا  إن  خاّصة  الشخصية،  ببياناتهم  للتحّكم 
يتيحها  التي  القيمة  من  يقّلل  الذي  األمر  متعاقدين،  أو  مؤقتين 
– وهو الجهاز  "أحضر جهازك الخاص" بما أن الهاتف الذكي  مفهوم 
األكثر استخدامًا من قبل الموّظف – يصبح المرّشح األضعف لالتصال 

ببيانات الشركة قياسًا بغيره من األجهزة.  

إدارة حّرية التحّرك
باألجهزة  "العمل  إلدارة  األمثل  المنهجية  فإن  سبق،  ما  على  بناًء 
تصميمها  يتم  منتقاة  سياسات  تطبيق  في  تكمن  المحمولة" 
تكنولوجيا  أقسام  تزويد  ويجب  بعينها.  حالة  كل  مع  يتوافق  بما 
بيانات  أو  تطبيقات  أي  وإدارة  لتوفير  المطلوبة  باألدوات  المعلومات 
خارج  المؤسسية  التطبيقات  إلى  للولوج  الزمة  تكون  قد  محمولة 
دور  المحمولة"  األجهزة  "إدارة  مفهوم  يلعب  أّلا  وينبغي  المكتب. 
يمكن  التي  األدوات  من  مجموعة  يتيح  أن  يجب  وإنما  عاّمة،  سياسة 

استخدامها إلتاحة طبقة من الرقابة واألمن. 
 – المتنقلة  لطبيعتها  نظراً   – المحمولة  التطبيقات  شأن  ومن 
ال  ولكن  المطلوبة،  المؤسسية  الخدمات  كافة  بتوفير  تسمح  أن 
مستوى  إتاحة  مع  استخدامها  ببساطة  التكنولوجيا  تتسم  أن  بد 
على  أنه  أي  الموظفون،  عليه  اعتاد  الذي  ذاته  المستخدم  تجربة 
منتجي التطبيقات توفير قدرات تعّزز أداء الشركات، وفي الوقت ذاته 
المصّممة  التجربة  يشبه  بما  للموظفين  بالنسبة  مألوفة  تجربة  تتيح 

للمستخدمين العادّيين.  
المخّصصة  التكنولوجيا  استخدام  على  معتادون  فالموظفون 
أو   ،iOS مثل  بأنظمة  تعمل  التي  أجهزتهم  على  العادي  للمستهلك 
الشركة  برمجيات  على  ينطبق  أن  يجب  ما  وهو  "ويندوز"،  أو  ’أندرويد‘ 
من  منتجات  بتقديم  الذكية  الهواتف  مصّنعو  بدأ  وبالفعل  أيضًا. 
شأنها تلبية هذا الجانب باالستفادة من آخر التطورات البرمجية، وذلك 
عبر استخدام طبقة من الترميز إليجاد نوٍع من الفصل االفتراضي على 

أجهزة المستخدمين بين البيانات الشخصية وتلك العائدة للشركة. 
المحمولة"  باألجهزة  "العمل  مفهوما  بدأ  العموم  وعلى 
اآلونة  في  النضج  من  مستوى  ببلوغ  المتنقلة  العمل  ومساحات 
األخيرة، إذ يجب أن يتمّتع المستخدمون بإمكانية الولوج إلى أي تطبيق 
عائد للشركة بكل أمان وسهولة من أجهزتهم المحمولة كي يبلغوا 
متناميًا  اتساعًا  نشهد  وحاليًا  الممكنة.  اإلنتاجية  مستويات  أعلى 
من  بدءاً  المحمولة"،  باألجهزة  "العمل  مفهوم  اعتماد  نطاق  في 
قيام المسؤولين التنفيذيين ومحترفي المبيعات باستبدال الحواسب 
على  التجزئة  تجار  إقدام  إلى  ووصواًل  اللوحية،  بالحواسب  المحمولة 
تزويد موظفيهم بأجهزة لتلّقي الدفعات من العمالء بشكل مباشر 
أن  شك  وال  المتجر.  إدارة  لدى  المشتريات  ثمن  لتسديد  الحاجة  دون 
العمل ستثمر عن تحسينات ملموسة على  المرونة في حركية  هذه 
أرض الواقع من حيث اإلنتاجية وتوفير المال، لذا احرصوا على اغتنامها 

وتحقيق االستفادة القصوى منها. 

من جانب آخر، فإن السماح للموظفين 
بالولوج إلى البيانات الحّساسة قد يعّرض 

الشركة لسلسلة من المشاكل ذات الصلة 
بأمن هذه البيانات

يجب أن يتمّتع المستخدمون بإمكانية 
الولوج إلى أي تطبيق عائد للشركة بكل أمان 
وسهولة من أجهزتهم المحمولة كي يبلغوا 

أعلى مستويات اإلنتاجية الممكنة
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نرافق محمد وسيم خّياطة، العضو المنتدب لشركة "كاب أم"، في ما يّلي لالطّلاع على 
تحليله للوضع الحالي لسوق النفط الخام وتأثير ذلك على االقتصاد العالمي. 

هبوط أسعار النفط الخام 
حول العالم

يونيو هبطت  شهر  منذ  النصف  يقارب  بما  الخام  النفط  أسعار 
النفط  تداول  سعر  بلغ   ٢٠١٥ سبتمبر   ١٥ تاريخ  وفي   ،٢٠١٤
التاريخ  برنت في  الواحد، في حين استقر سعر نفط  للبرميل  الخام ٤٤٫٥٩ دوالر 
بزيادة  الواحد، وأتى ذلك كنتيجة لمخاوف تتعلق  للبرميل  ذاته عند ٤٦٫٦۳ دوالر 
مناطق  تشهده  ما  و  العالمي،  االقتصاد  في  وتباطؤ  العالمي،  المعروض  في 

مختلفة من عدم استقرار جو سياسي.  
قبل كل شيء، نشير إلى أن سعر النفط الخام هبط بمعدل يفوق النصف منذ 
وصوله إلى مستوى ۱٠٤ دوالر للبرميل الواحد في يونيو ٢٠١٤. ويكمن أهم العوامل 
"أوبك"  – مثل  المنتجة للنفط  التي أدت إلى ذلك في عدم رغبة كبرى المنظمات 
– بخفض مستوى اإلنتاج رغم الهبوط الحاد في األسعار، وهو ما يعزى إلى سعي 
منتجي النفط للحفاظ على حصتهم السوقية والحّد من المنافسة التي يمثلها 
منتجو النفط الصخري في الواليات المتحدة، والذين تتسم عملياتهم بتكلفتها 
الرأسمالية العالية. ويمكن رؤية أثر هذه الحالة على شكل عجز في ميزانيات أهم 
دول الشرق األوسط مثل المملكة العربية السعودية، وذلك ألن اقتصاد هذه الدول 

يعتمد بشكل كبير على اإليرادات النفطية. 

حالة  بالتأكيد  شهد  العالم  أن  إلى  الدولية  الطاقة  وكالة  بيانات  وتشير 
حيث  النفط؛  أسعار  هبوط  باستمرار  تسّبب  ما  وهو  المعروض،  في  الفائض  من 
 ٠٫٤ إلى   ٢٠۱٤ األول من  الربع  الذي تم تسجيله في  الزائد  المعروض  وصل حجم 
مليون برميل في اليوم، ثم ارتفع هذا الرقم بمعّدل ثالثة أضعاف ليصل إلى ٣ 
مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من ٢٠۱٥. وتشّكل هذه الحالة – الناجمة عن 
تباطؤ في االستهالك العالمي – مثار قلق بكل تأكيد، علمًا أن مستوى المخزون 

النفطي يواصل ارتفاعه نظراً لتباطؤ الطلب. 
ويشّكل االرتفاع الذي تشهده مستويات مخزون النفط الخام داللة واضحة 
على الضعف االقتصادي وانخفاض الرغبة في االستهالك، وال شك بأن المستوى 
غير المسبوق للمخزون األمريكي وارتفاع المخزون العالمي سيكون له أثره على 
مدرج  غير  نفطًا  يخزنون  النفط  منتجي  بأن  تخمينات  وثمة  الخام.  النفط  سوق 
النفط  بأن أسعار  بناًء على توقعات تقول  الحسابات ضمن خّزانات عمالقة  في 

الخام ستشهد عودة سريعة لالرتفاع، 
غير أن هذا السلوك من شأنه أن يفرض 

ضغطًا على سوق النفط الفعلية.  
وثمة بادرة أخرى تتمثل في تراجع 
عاّدًة  يتم  إذ  النشطة،  الحفارات  عدد 
عندما  العمل  عن  الحفارات  إيقاف 
غير  النفط  استخراج  تكلفة  تكون 
من  المتوقعة  اإليرادات  مع  متناسبة 
"بيكر  شركة  وكانت  الخام.  النفط  بيع 
الماضي  األسبوع  نشرت  قد  هيوز" 
الواليات  في  الخام  النفط  الستخراج  النشطة  الحفارات  عدد  حول  تقريرها 
المتحدة، والذي أشار إلى تراجع عدد الحفارات النشطة بمعدل ۱٠ حفارات ليصل 
۱۱ سبتمبر ٢٠۱٥، وهو انخفاض بنسبة  بتاريخ  المنتهي  إلى ٦٥۲ حّفارة عن األسبوع 
الحفارات  عدد  بلغ  والذي   ،۲٠۱٤ عام  من  سبتمبر  بشهر  مقارنة  الضعف  عن  تزيد 

النشطة فيه ۱٬٦٠٠. 
األسابيع  مدى  على   ۲٤ بمعّدل  النشطة  الحفارات  عدد  ارتفع  حين  وفي 
التقّلبات  هذه  لّكن  النفط،  أسعار  تشهده  الذي  التقّلب  رغم  الماضية  القليلة 
الحاّدة في األسعار وعدد الحّفارات النشطة تعكس حالة من عدم اليقين في 
أوساط منتجي النفط، والذين لم يبق أمامهم خيار سوى إنتاج المزيد باالعتماد 
مع  وذلك  السوق،  في  مكانتهم  على  الحفاظ  أجل  من  تكلفة  أقل  آبار  على 
الرازحة  الشركات  فإن  السبب،  ولهذا  التكلفة.  عالية  اآلبار  في  العمل  إيقاف 
تحت ديون كبيرة أو التي تعاني من مصاعب تشغيلية ستجد نفسها مضطرة 

للدخول في عمليات اندماج أو استحواذ أو مواجهة مصير اإلغالق. 
جديد  قيعان  إلى  لتصل  هبوطها  النفط  أسعار  ستواصل  ذاته  الوقت  في 
اإلنتاج.  خفض  بعدم  قراراً  "أوبك"  اتخاذ  بعد  المعروض  في  الفائض  ظل  في 
أي  شأن  من  لذا  النفط،  مستوردي  أكبر  من  تعتبر  الصين  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
يؤدي  مما  العالمي،  االستهالك  على  سلبًا  يؤثر  أن  الصيني  االقتصاد  في  تباطؤ 

بالتالي إلى مزيد من االنخفاض في أسعار النفط. 
التكنولوجيا  في  ضخمة  مبالغ  تستثمر  التي  النفط  استخراج  شركات  أّما 
الواليات  في  الفائدة  أسعار  ارتفاع  عبء  تواجه  قد  فإنها  بالقروض،  مستعينًة 
المتحدة مع حلول نهاية العام الجاري، وبالتالي قد تضطر إلى إيقاف عملياتها. 
إيران قد  النووية مع  االتفاقية  الكونغرس األمريكي بخصوص  أن تصويت  كما 
النفط  معروض  بزيادة  لها  سيسمح  مما  إيران،  عن  العقوبات  رفع  إلى  يؤدي 
في  العالمي  الفائض  مشكلة  مفاقمة  إلى  سيؤدي  الذي  األمر  السوق،  في 
ستواصل  الخام  النفط  أسعار  بأن  نعتقد  سبق،  ما  كل  على  بناًء  المعروض. 
هبوطها حتى نهاية ٢٠۱٥، مع اإلشارة إلى أن  "جولدمان ساكس" تتوقع وصول 
 ،٢٠۱٦ المالية  للسنة  الواحد  للبرميل  دوالر   ۲٠ عند  قاع  إلى  الخام  النفط  سعر 
ولكن بالمقابل ليس من المستبعد أن نشهد تعافيًا في األسعار إذا ما تغّيرت 

توجهات الطلب العالمية. 

المصدر: إدارة معلومات الطاقة- "بلومبيرج".
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 تعمل "دار التمويل اإلسالمي" على جعل خيارات التمويل المتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية متاحة أمام الجميع. 

تمويلكم الشخصي 
ألحـالمـكـم الـشـخـصـيـة

من ما  مبلغ   على  الحصول  استطعتم  إن  تفعلونه  قد  الذي 
األقساط  دفع  أو  بيتكم؟  بتجديد  تفكرون  قد  ربمhا  المال؟ 
المدرسية ألطفالكم؟ أو السفر لتمضية العطلة التي لطالما حلمتم 
بها؟ . ومن هنا فإن التمويل الشخصي اإلسالمي ‐ "يسير" ‐ يعتبر خياراً 
نموذجيًا سواء كنتم بحاجة لتسديد تكاليف حفل زفافكم، أو زيارة 

أقاربكم المقيمين في الخارج، أو غير ذلك. 
التمويل  تصميم  على  اإٍلسالمي"  التمويل  "دار  حرصت  وقد 
كافة  ببلوغ  للعمالء  يسمح  بحيث  "يسير"  اإلسالمي  الشخصي 
على  تنطوي  ذاتها  بحد  "يسير"  فكلمة  متاعب،  دون  طموحاتهم 
معنى الُيسر والسالسة؛ حيث ال تحتاجون إلى أي تحويل للرواتب، مع 
ضمان أعلى مستوى من الشفافية في الرسوم والتكاليف، فضاًل عن 
حصولكم على خدمات عالية الجودة، مما يجعل هذا التمويل األكثر 

بساطة للوصول إلى أهدافكم. وتتضمن منافع "يسير" ما يلي: 
معدل ربح تنافسي   •
بدون تحويل الراتب  •

إمكانية تأجيل الدفعة بدون رسوم   •
بدون رسوم خفية  •

مستندات بسيطة وخدمة مميزة  •
اإلسالمية،   الشريعة  مبادئ  على  "يسير"  اإلسالمي  التمويل  يقوم 
بسوية  يتسم  فهو  أديانهم؛  عن  النظر  بغض  للجميع  مناسب  وهو 
ُتعتبر ضاّرة  أي ممارسات  عالية من األخالقية والشفافية، ويبتعد عن 

بالصالح العام.  
تسمح  التي  التوّرق  آلية  إلى  "يسير"  اإلسالمي  التمويل  ويستند 
للعمالء ممن يحتاجون إلى السيولة بالحصول على المبالغ المطلوبة  
بطلب  التقّدم  سوى  عليكم  وما  واحتياجاتهم.  متطلباتهم  لتلبية 

المعامالت   خالل  من  يسير"  "مرابحة  تمويل  على  الحصول 
الشريعة  مع  والمتوافقة  السلع  وبيع  شراء  على  القائمة 

اإلسالمية.
ويمكن تلخيص آلية التورق على النحو اآلتي: يشتري العميل على 
أساس المرابحة سلعة عالمية )نوعُا من المعادن مثاًل( تعود ملكيتها 
اإلسالمي  التمويل  دار  العميل  يخول  ثم  اإٍلسالمي"،  التمويل  "دار  إلى 
تحصيل  أجل  من  ثالث  طرف  إلى  السلعة  هذه  بيع  في  عنه  مراساًل 

إيرادات المبيع من المشتري وتحويل المبلغ إلى العميل. 
التمويل  "دار  تتيح  إذ  سهولة،  بكل  "يسير‘  من  االستفادة  ويمكن 
يتقاضون  ممن  والوافدين  المواطنين  لكافة  التمويل  هذا  اإلسالمي" 
التمويل  دار  مع  راتب  حساب  إلنشاء  الحاجة  ودون  منتظمة  رواتبًا 

اإلسالمي، فكل ما تحتاجونه هو استيفاء الشروط األساسية التالية: 

تحويل الراتب إلى بنك يتخّذ اإلمارات مقّراً له  •
الحد األدنى للراتب ٨٬٠٠٠ درهم   •

بالوظيفة،  االلتحاق  منذ  األقل  على  أشهر   ٦ مضى  قد  يكون  أن   • 
أو خطاب تثبيت في الوظيفة )أيهما أسبق(

أن ال تتعدى نسبة خدمة الديون ٥٠ بالمئة  •
القدرة على السداد خالل فترة أقصاها ٤٨ شهراً  •

أولوياتها  رأس  على  عمالءها  رضا  اإلسالمي"  التمويل  "دار  تضع 
لتزّودهم بخدمات منقطعة النظير، إذ يبذل طاقم الشركة قصارى 
عبر  متميزة  استشارات  وتوفير  بدّقة  متطلباتكم  لتحديد  جهده 
لضمان  كثب  عن  معكم  يعمل  شخصي  مالي  مستشار  تخصيص 
وأسرع  والكفاءة  الراحة  من  مستوى  بأعلى  المالية  أهدافكم  تلبية 
وقت ممكن، ومقابل تكاليف منخفضة، كي تحققوا أحالمكم بكل 

ُيسر. 
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التأمين

ضد  الحماية  من  معقول  حد  بتوفير  العمل  صاحب  التزام  عدم   •
األمان  مستلزمات  توفير  عدم  يشمل  بما  األمراض.  أو  اإلصابات 
األساسية، أو عدم اتّباع أهم المبادئ التوجيهية المعيارية للصحة 

والسالمة؛
لسياسات  اعتماده  يثبت  بسجل  العمل  صاحب  احتفاظ  عدم   •

مالئمة وكافية بخصوص الصحة والسالمة؛
الصحة  بإجراءات  موظفيه  من  أي  أو  العمل  صاحب  إخالل   •

والسالمة، أو أي من سياسات الشركة؛ 
الصلة  ذات  القانونية  بالمتطلبات  العمل  صاحب  التزام  عدم   •

بحماية الموظفين. 

الحفاظ على السالمة 
المطالبات  على رفض تسديد  التأمين قادرة  لم تكن شركة  إن  حّتى 
كافة  اتخاذ  منكم  تتوقع  فإنها  أعاله،  المذكورة  األسس  على  بناًء 
اتباع  على  حرصتم  وإن  بموظفيكم.  للعناية  المعقولة  التدابير 
يتم  أن  المستبعد  من  فإنه  والسالمة،  للصحة  الجّيدة  الممارسات 
أفضل  موقع  في  وستكونون  أساسًا،  ضدكم  قضائية  دعوى  رفع 
للدفاع عن أنفسكم أمام أي دعاوى محتملة. ويشمل هذا النوع من 

الممارسات ما يلي: 
التدريب الكافي: ضمان مواكبة كافة موظفيكم ألحدث إجراءات   •

السالمة. 
تقييم المخاطر: إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر لضمان اكتشاف   •

أي مكامن خطر مخفية، وتنبيه الموظفين بخصوصها. 
يستخدم  أن  على  احرصوا  باستمرار:  وتحديثها  المعّدات  صون   •
دورية  اختبارات  إجراء  مع  الصحيحة،  المعّدات  موظفوكم 

لألجهزة اإللكترونية.  
اإلبالغ عن الحوادث: اعتماد سياسة صارمة لإلبالغ عن أي حوادث،   •
وذلك بهدف التعامل مع أي ثغرات محتملة بشكل سريع وكفاءة 

عاليًة في آن معًا. 
االحتفاظ بسجالت: االحتفاظ بنسخ عن تقييمات المخاطر، وتقارير   •
الحقًا  إليها  الرجوع  يمكن  والتي  التدريب،  وسجالت  الحوادث، 
أي  أمام  أنفسكم  عن  للدفاع  اضطررتم  حال  في  كمستندات 

دعوى قضائية قد يتم رفعها ضدكم. 
ضد  عديدة  دعاوى  رفع  تم  حال  في  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
لحماية  المطلوبة  الخطوات  اتخاذ  في  قّصرتم  أو  شركتكم، 
موظفيكم، فإن شركة التأمين قد تعتبر شركتكم “عالية المخاطر” 

وقد تطالب برسوم إضافية. 
على  يؤثر  قد  طاقمكم  حجم  تقدير  فإن  ذلك،  على  عالوة 
رواتبكم  لوائح  على  المدرجين  الموظفين  كل  أن  بما  وثيقتكم 
وعمال  بيوتهم،  من  يعملون  من  فيهم  بمن  التغطية؛  ستشملهم 
وخالصة  المعلومات.  تكنولوجيا  دعم  وطاقم  المكاتب،  تنظيف 
القول بأن التغطية يجب أن تشمل حتمًا أي موّظف، حتى لو كان قد 

انضم مؤخراً إلى كوادركم.   

تقّدم "دار التأمين" خيارات مختلفة من وثائق تأمين تعويض العّمال 
تعّرضهم  حال  في  وعّمالكم  شركتكم  احتياجات  لتغطية 
لمزيد  لصالحكم.  عملهم  فترة  أثناء  وفاة  أو  مرض  أو  إلصابة 
الموقع  زيارة  أو   ٨٠٠٤٤٤١ بالرقم:  االتصال  يرجى  المعلومات  من 

.www.insurancehouse.ae :اإللكتروني

ومتوسطة  صغيرة  شركات  هناك  تكون  أن  جداً  المفاجئ  ومن 
هذا  إهمال  تبعات  عن  فكرة  لديها  وليست  المسؤولية  هذه  تدرك  ال 
بأن  للتأمين  ’أفيفا‘  شركة  مؤخراً  أجرته  استبيان  أشار  فقد  التأمين. 
تعي  ال  ومتوسطة  صغيرة  شركات    ۱٠ كل   أصل  من  واحدة  شركة 
بأن تأمين المسؤولية تجاه الموظفين يعتبر من المتطلبات القانونية، 
الصحيح  التأمين  اختارت  أنها  من  الواثقة  الشركات  نسبة  واقتصرت 
على الثلث فقط. وربما يعزى ذلك إلى حقيقة أن التأمين ال يعتبر من 
أولويات الشركات الصغيرة والمتوسطة خالل العام األول لتأسيسها. 
في الواقع، إن تأمين المسؤولية تجاه الموظفين يعدُّ من العناصر 
هذا  ألن  فقط  ليس  شركة،  أي  لدى  توافرها  من  بد  ال  التي  الرئيسية 
التأمين من المتطلبات القانونية، بل أيضًا ألن أي دعوى ُترفع ضدكم 
قد تكّلفكم مبالغ طائلة يكون من شأنها أحيانًا التسبب في انهيار 
الشركة. لذا تذّكروا دائمًا أنه بحمايتكم لموظفيكم، فإنكم تحمون 

شركتكم أيضًا. 

الفرع الرئيسي في أبو ظبي
مبنى دار التمويل، شارع زايد األول،منطقة الخالدية

صندوق بريد ١٢٩٩٢١ ، أبو ظبي
رقم الهاتف: ٤٤٤٤ ٤٩3 ٢ ٩7١+

دبي 
شارع الشيخ زايد، القوز 

صندوق بريد: ١١7٤7٤ دبي 
رقم الهاتف: ٤7٠٠ ٤١7 ٤ ٩7١+

الشارقة
شارع كورنيش الخان

صندوق بريد ٦٠٩٩ الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 
رقم الهاتف: ٢٤٠٠ 5٩3 ٦ ٩7١+

مصفح
شارع ٨، م 3 محطة بترول أدنوك - مصفح 

صندوق بريد: ١٢٩٩٢١، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
رقم الهاتف: ٦٢١١ 555 ٢ ٩7١+ 

السمحة
شارع الشيخ مكتوم بن راشد محطة بترول أدنوك - السمحة

صندوق بريد ١٢٩٩٢١، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف: 333٠ 5٦٢ ٢ ٩7١+

محوي
محطة بترول أدنوك - محوي 
رقم الهاتف: ٠5٩7 ٤٤7 ٢ ٩7١+

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم 4441 800 
www.insurancehouse.ae :أو تفضلوا بزيارة

page 22-23 Insurance_AR.indd   23 18/09/2015   04:00:20 �



www.emiratesreview.ae علوم اإلمارات  |  العدد 13 22

الـتـأمـيـن

يعتبر كافة أصحاب العمل في دولة اإلمارات العربية المتحّدة ملزمين برعاية 
 موظفيهم وعمالئهم، بما يشمل التزامهم القانوني بالتأمين على الموظفين 

ضد أي خسائر أو أضرار أو إصابات قد يتعرضون لها أثناء فترة عملهم. 

عناية واجبة

ومن البديهي
أن ضمان سالمة موظفيكم ورعايتهم سوف ينعكس إيجابًا على 

بشكل  ذلك  عن  التعبير  يتم  لم  وإن  حتى  الشركة،  ونجاح  تقّدم 
إلى  “مسؤولية”  كلمة  تشير  القانونية،  النظر  وجهة  ومن  صريح. 

سالمة  الحالة  هذه  في  وهو  ما،  شيء  عن  "مسؤولين"  كونكم 
المسؤولية  بهذه  االلتزام  تستطيعوا  لم  وإذا  موظفيكم،  وصحة 
فإنكم ستدفعون تكلفة ذلك على الصعيدين الماّدي وغير المادي، 
على  تأمين  وثيقة  على  الحصول  خالل  من  تالفيه  يمكن  ما  وهو 

الموظفين.  
ووفقًا للقوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
أو  خسائر  أي  ضد  موظفيهم  تغطية  العمل  أصحاب  على  يجب 
عن  النظر  وبغض   - األعمال  أصحاب  من  وبصفتكم  إصابات.  أو  أضرار 
عادًة:  التغطية  من  نوعين  إلى  بحاجة  فإنكم   - موظفيكم  عدد 
المثال،  سبيل  على  عمالئكم.  على  والتأمين  الموظفين،  على  التأمين 
منفصلة  وثيقة  إلى  تحتاجون  فسوف  مطعمًا،  تمتلكون  كنتم  إذا 
طاقمكم  ستحمون  أنكم  يعني  مما  مطعمكم،  مرتادي  أجل  من 
بوثائق خاصة بالموظفين، في حين سيتمتع عمالؤكم بحماية وثيقة 

المسؤولية العاّمة. 

ما هو تأمين المسؤولية تجاه الموظفين؟
أثناء  إلصابات  تعّرض  أو  صحية  مشاكل  موظفيكم  من  أي  واجه  إذا 
اعتقد  إن  بتعويض  المطالبة  حّقه  من  فسيكون  لصالحكم،  العمل 
دّكانًا،  تمتلكون  أّنكم  فرضنا  إذا  مثاًل  أصابه.  عّما  المسؤولون  بأنكم 
قيامه  أثناء  العامل  هذا  يقع  وقد  للتنظيف،  عاماًل  توّظفون  فقد 
وضع  عدم  على  يلومكم  أن  الحال  هذه  في  المحتمل  ومن  بعمله، 
اإلصابة  هذه  أجبرت  وإن  زلقة”.  أرضية  “انتبه،  قبيل  من  تحذيرية  عبارة 
بتعويضات  يطالب  أن  الممكن  فمن  عمله،  عن  التوقف  على  العامل 

عن الرواتب التي لم ُتدفع له. 
الموظفين  تجاه  المسؤولية  وثيقة  لكم  ستسمح  الحالة  هذه  وفي 
تغطيتها  يمكن  والتي  النوع،  هذا  من  مادية  مطالبات  أي  بتغطية 
هذا  ويغّطي  العمال.  تعويض  تأمين  هي  أيضًا  أخرى  تأمينية  بحماية 
الراتب  عن  التعويض  جانب  إلى  طبية،  تكاليف  أي  ببساطة  التأمين 
الدعاوى  رفع  بعدم  الموظفين  تعّهد  مقابل  المصابين،  للموظفين 
يتكّبدونها  تكاليف  أي  ستغطون  أنكم  من  لتيّقنهم  نظراً  ضّدكم 

بشكل مباشر.
أي  إصابة  حال  في  أنه  تضمن  العمال  تعويض  تأمين  وثائق  أن  أي 
موظف أثناء أدائه مهاّمه، فإنه لن يتكّبد أي نفقات طبية، ولن يعاني 

أي  من 
مالية،  خسائر 

راتبه  تقاضي  سيواصل  حيث 
قد  دائم  ضرر  أي  عن  تعويضه  وسيتم 

ضرورة  يقّلص  بحيث  المصّمم   – التأمين  فهذا  يصيبه، 
اللجوء إلى اإلجراءات القضائية الطويلة وما تترافق معه من تكاليف 

– يضمن األمان المالي في حال وقوع أي إصابة متعّلقة بالعمل. 
الموظفين  تجاه  المسؤولية  تأمين  من  فإن كّلًا  ذلك،  على  عالوة 
أشخاص  أي  رعاية  تكاليف  تسديد  يشمالن  العّمال  تعويض  وتأمين 
أو  مأساوي  لحادث  التعّرض  حال  وفي  المصاب.  الموظف  يعيلهم 
الموظف،  لعائلة  المنافع  تتيحان  الوثيقتين  كال  فإن  بمرض،  اإلصابة 
بما في ذلك تكاليف الجنازة، أو حتى تسديد تأمين الحياة في بعض 

الحاالت. 
معّينة  أنشطة  الموظفين  تجاه  المسؤولية  تأمين  يغطي  وبينما 
ال  التأمين  من  أخرى  أشكال  إهمال  عدم  فيجب  بشركتكم،  تتعّلق 
تعّرض  إذا  مثاًل  الصحي.  والتأمين  السيارات  تأمين  مثل  أهمية،  تقل 
فستتم  بالعمل،  تتعلق  رحلة  في  قيادته  أثناء  إلصابة  موظفكم 
إذا مِرض  أما  السيارات.  تأمين  باالعتماد على وثيقة  أي خسائر  تغطية 
تصادف  ولكن  بالعمل،  متعّلق  غير  لظرف  كنتيجة  موظفيكم  أحد 
تكاليفه  تغطية  فستتم  لصالحكم،  عمله  فترة  مع  ذلك  حدوث 

الطبية باالستناد إلى وثيقة التأمين الصحي.  

أمور ينبغي أخذها في عين االعتبار
الموظفين،  تجاه  المسؤولية  تأمين  وثيقة  بشراء  القرار  اتخاذ  عند 
احرصوا على اختيارها بعناية فائقة، آخذين في االعتبار بأن وثيقتكم 
التي  المبالغ  بخصوص  قيوداً  أو  قصوى  حدوداً  عليكم  تفرض  قد 
كان  إن  التحّقق  جداً  المهم  ومن  التأمين.  شركة  تدفعها  أن  يمكن 
تقاضيكم  وقد  العقد،  توقيع  قبل  النوع  هذا  من  شروط  أي  هناك 
من  بأي  أخللتم  إن  لكم  سّددتها  مبالغ  أي  الستعادة  التأمين  شركة 
المسؤوليات المترتبة على عاتقكم تجاه موظفيكم. ومن المحتمل 
أن ترفض شركة التأمين تسديد التغطية في حالة عديدة، ومنها ما 

يلي: 
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التأمين

ضد  الحماية  من  معقول  حد  بتوفير  العمل  صاحب  التزام  عدم   •
األمان  مستلزمات  توفير  عدم  يشمل  بما  األمراض.  أو  اإلصابات 
األساسية، أو عدم اتّباع أهم المبادئ التوجيهية المعيارية للصحة 

والسالمة؛
لسياسات  اعتماده  يثبت  بسجل  العمل  صاحب  احتفاظ  عدم   •

مالئمة وكافية بخصوص الصحة والسالمة؛
الصحة  بإجراءات  موظفيه  من  أي  أو  العمل  صاحب  إخالل   •

والسالمة، أو أي من سياسات الشركة؛ 
الصلة  ذات  القانونية  بالمتطلبات  العمل  صاحب  التزام  عدم   •

بحماية الموظفين. 

الحفاظ على السالمة 
المطالبات  على رفض تسديد  التأمين قادرة  لم تكن شركة  إن  حّتى 
كافة  اتخاذ  منكم  تتوقع  فإنها  أعاله،  المذكورة  األسس  على  بناًء 
اتباع  على  حرصتم  وإن  بموظفيكم.  للعناية  المعقولة  التدابير 
يتم  أن  المستبعد  من  فإنه  والسالمة،  للصحة  الجّيدة  الممارسات 
أفضل  موقع  في  وستكونون  أساسًا،  ضدكم  قضائية  دعوى  رفع 
للدفاع عن أنفسكم أمام أي دعاوى محتملة. ويشمل هذا النوع من 

الممارسات ما يلي: 
التدريب الكافي: ضمان مواكبة كافة موظفيكم ألحدث إجراءات   •

السالمة. 
تقييم المخاطر: إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر لضمان اكتشاف   •

أي مكامن خطر مخفية، وتنبيه الموظفين بخصوصها. 
يستخدم  أن  على  احرصوا  باستمرار:  وتحديثها  المعّدات  صون   •
دورية  اختبارات  إجراء  مع  الصحيحة،  المعّدات  موظفوكم 

لألجهزة اإللكترونية.  
اإلبالغ عن الحوادث: اعتماد سياسة صارمة لإلبالغ عن أي حوادث،   •
وذلك بهدف التعامل مع أي ثغرات محتملة بشكل سريع وكفاءة 

عاليًة في آن معًا. 
االحتفاظ بسجالت: االحتفاظ بنسخ عن تقييمات المخاطر، وتقارير   •
الحقًا  إليها  الرجوع  يمكن  والتي  التدريب،  وسجالت  الحوادث، 
أي  أمام  أنفسكم  عن  للدفاع  اضطررتم  حال  في  كمستندات 

دعوى قضائية قد يتم رفعها ضدكم. 
ضد  عديدة  دعاوى  رفع  تم  حال  في  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
لحماية  المطلوبة  الخطوات  اتخاذ  في  قّصرتم  أو  شركتكم، 
موظفيكم، فإن شركة التأمين قد تعتبر شركتكم “عالية المخاطر” 

وقد تطالب برسوم إضافية. 
على  يؤثر  قد  طاقمكم  حجم  تقدير  فإن  ذلك،  على  عالوة 
رواتبكم  لوائح  على  المدرجين  الموظفين  كل  أن  بما  وثيقتكم 
وعمال  بيوتهم،  من  يعملون  من  فيهم  بمن  التغطية؛  ستشملهم 
وخالصة  المعلومات.  تكنولوجيا  دعم  وطاقم  المكاتب،  تنظيف 
القول بأن التغطية يجب أن تشمل حتمًا أي موّظف، حتى لو كان قد 

انضم مؤخراً إلى كوادركم.   

تقّدم "دار التأمين" خيارات مختلفة من وثائق تأمين تعويض العّمال 
تعّرضهم  حال  في  وعّمالكم  شركتكم  احتياجات  لتغطية 
لمزيد  لصالحكم.  عملهم  فترة  أثناء  وفاة  أو  مرض  أو  إلصابة 
الموقع  زيارة  أو   ٨٠٠٤٤٤١ بالرقم:  االتصال  يرجى  المعلومات  من 

.www.insurancehouse.ae :اإللكتروني

ومتوسطة  صغيرة  شركات  هناك  تكون  أن  جداً  المفاجئ  ومن 
هذا  إهمال  تبعات  عن  فكرة  لديها  وليست  المسؤولية  هذه  تدرك  ال 
بأن  للتأمين  ’أفيفا‘  شركة  مؤخراً  أجرته  استبيان  أشار  فقد  التأمين. 
تعي  ال  ومتوسطة  صغيرة  شركات    ۱٠ كل   أصل  من  واحدة  شركة 
بأن تأمين المسؤولية تجاه الموظفين يعتبر من المتطلبات القانونية، 
الصحيح  التأمين  اختارت  أنها  من  الواثقة  الشركات  نسبة  واقتصرت 
على الثلث فقط. وربما يعزى ذلك إلى حقيقة أن التأمين ال يعتبر من 
أولويات الشركات الصغيرة والمتوسطة خالل العام األول لتأسيسها. 
في الواقع، إن تأمين المسؤولية تجاه الموظفين يعدُّ من العناصر 
هذا  ألن  فقط  ليس  شركة،  أي  لدى  توافرها  من  بد  ال  التي  الرئيسية 
التأمين من المتطلبات القانونية، بل أيضًا ألن أي دعوى ُترفع ضدكم 
قد تكّلفكم مبالغ طائلة يكون من شأنها أحيانًا التسبب في انهيار 
الشركة. لذا تذّكروا دائمًا أنه بحمايتكم لموظفيكم، فإنكم تحمون 

شركتكم أيضًا. 

الفرع الرئيسي في أبو ظبي
مبنى دار التمويل، شارع زايد األول،منطقة الخالدية

صندوق بريد ١٢٩٩٢١ ، أبو ظبي
رقم الهاتف: ٤٤٤٤ ٤٩3 ٢ ٩7١+

دبي 
شارع الشيخ زايد، القوز 

صندوق بريد: ١١7٤7٤ دبي 
رقم الهاتف: ٤7٠٠ ٤١7 ٤ ٩7١+

الشارقة
شارع كورنيش الخان

صندوق بريد ٦٠٩٩ الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 
رقم الهاتف: ٢٤٠٠ 5٩3 ٦ ٩7١+

مصفح
شارع ٨، م 3 محطة بترول أدنوك - مصفح 

صندوق بريد: ١٢٩٩٢١، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
رقم الهاتف: ٦٢١١ 555 ٢ ٩7١+ 

السمحة
شارع الشيخ مكتوم بن راشد محطة بترول أدنوك - السمحة

صندوق بريد ١٢٩٩٢١، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف: 333٠ 5٦٢ ٢ ٩7١+

محوي
محطة بترول أدنوك - محوي 
رقم الهاتف: ٠5٩7 ٤٤7 ٢ ٩7١+

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الرقم 4441 800 
www.insurancehouse.ae :أو تفضلوا بزيارة
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العقارات

اإلمارات كيف  في  اإلنشاء  تكاليف  تصنيف  يمكن 
مقارنة ببقية أنحاء العالم؟ 

 – ودبي  أبوظبي  والسّيما   – المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  "تحتل 
مجلس  دول  بين  اإلنشاء  تكاليف  ارتفاع  حيث  من  الثانية  المرتبة 
اإلمارات  تتجاوز  الدولي،  الصعيد  وعلى  قطر.  دولة  بعد  التعاون 
الدنمارك  من  تكلفة  أقل  ذلك  رغم  ولّكنها  الوسطي،  المعّدل 
أقل  أنها  كما  بالمئة،   ٥٠ إلى   ٤٠ بنسبة  الممتحدة  والمملكة  وفرنسا 
تكلفة بنحو ٥٠ بالمئة أيضًا من أبرز األسواق اآلسيوية مثل هونج كونج 
وسنغافورة واليابان. ولكن بالمقابل، فإن معّدل تكاليف اإلنشاء في 
وإندونيسيا،  وماليزيا،  تايالند،  تضم  التي   – آسيا  شرق  جنوب  أسواق 

وفييتنام – أقل بنحو ۱٠٠ بالمئة مما يمكن بلوغه في اإلمارات". 

كيف يؤثر التضّخم في اإلمارات على تكاليف اإلنشاء؟ 
في  اإلنشاء  تكاليف  مؤشر  على  مباشر  بشكل  التضّخم  يؤثر  "ال 
والذي   – ودبي  أبوظبي  في  اإلنشاء  تكاليف  مؤشر  ويبّين  اإلمارات. 
اإلنشاء  تكاليف  بأن   – األسعار  هذه  على  تطرأ  التي  التطورات  يحّلل 
حين  في   ،٢٠۱٤ عام  خالل  بالمئة  و٠٫٩٧   ٠٫٤ بين  تتراوح  بنسبة  ارتفعت 

بلغت نسبة التّضخم في العام ذاته ٣٫٦٧ بالمئة". 

ما العوامل األخرى التي تؤثر على هذه التكاليف؟ 
تغييرات  في  اإلنشاء  تكاليف  على  تؤثر  التي  العناصر  أهم  "تتلخص 
يشمل  بما  العاملة  اليد  تكلفة  و٢(  والتجهيزات  والمصانع  المواد   )۱
المديرين والمشرفين والتّجار والعّمال و۳( العرض والطلب، أي كّلما 
توافر لدى المقاولين عمل أكثر، كلما ازداد هامش الربحية المتضمن 

في أسعارهم".  

هل هناك ارتفاع في التنافس على الموارد منذ التعافي 
االقتصادي للدولة؟

النشطين  الباطن  من  والمتعاقدين  المقاولين  عدد  أن  حين  "في 
تراجع بشكل ملحوظ منذ الذروة التي سبقت عام ٢٠٠٨، فإن معّدل 
مشاريع البنية التحتية والمشاريع اإلنشائية الجديدة في العديد من 
يشّكل  الطلب  من  تجعل  مستويات  يبلغ  لم  ودبي  أبوظبي  مدن 
على  المناقصات  أسعار  حافظت  وبالتالي  المعروض،  على  ضغطًا 

التنافسية".  طبيعتها 

ما تأثير هذا األمر على السوق؟ 
تقوم  كي  مناسب  الوقت  بأن  القصير  المدى  على  ذلك  "يشير 
األسعار  هذه  باغتنام  الخاّصون  والمطورون  الحكومية  الهيئات 

التنافسية واستقرار تكاليف اإلنشاء حاليًا". 

إن أهم العناصر التي سيطال تأثيرها أسعار اإلنشاء في اإلمارات على المدى القصير تتمثل في 
االستثمار في البنية التحتية االجتماعية، والتنويع االقتصادي، والمشاريع اإلنشائية ذات الصلة 

بفعاليات معّينة. 

العاملة  اليد  أسعار  على  طرأت  التي  التغييرات  هي  ما 
اإلماراتية؟  اإلنشاءات  العاّمة في سوق  والنفقات 

العّمال  أجور  فإن  أبوظبي،  في  الصادرة  اإلحصائيات  على  "بناًء 
خالل  بالمئة   ۱٧٫٤ بنسبة  ارتفعت  قد  المحترفين  وغير  المحترفين 
هذه  شملنا  وقد   .٢٠۱٥ يوليو  إلى   ٢٠۱٤ يوليو  من  الممتدة  الفترة 
 ،٢٠۱٥ أغسطس  خالل  اإلنشاء  تكاليف  إلجمالي  مؤشرنا  في  الزيادة 
الفترة  خالل  ُتذكر  زيادة  أي  العاّمة  التكاليف  تشهد  لم  حين  في 

ذاتها". 

اإلنشاء  مواد  أبرز  أسعار  على  طرأت  التي  التطورات  ما 
الدولة؟  في 

الماضي،  العام  طوال  استقرارها  على  البناء  مواد  أسعار  "حافظت 
 ۱٥ بنسبة  الفوالذ  قضبان  أسعار  انخفاض  في  التغّيرات  أبرز  وتتمثل 
االستيراد،  على  تعتمد  ال  اإلمارات  فإن  لالسمنت،  وبالنسبة  بالمئة. 
حّددته  الذي  األقصى  الحد  تحت  تتحرك  األسعار  زالت  ما  وبالتالي 
أخرى،  ناحية  ومن  الواحد.  للكيس  درهم   ۱٦ والبالغ  الحكومة، 
سجّلت أسعار المالط واأللمنيوم والرمل والمواد المعدنية والنيكل 
وبناًء  طفيف.  بشكل  النحاس  سعر  انخفض  بينما  هامشية،  زيادة 
على ما سبق، يمكن القول بأن التغّيرات في أسعار أهم مواد البناء 
تبعًا  وذلك  بالمئة،   +  ١ و    ٠٫٥ بين  نسبتها  تتراوح  الماضي  العام  خالل 
مستقّراً  وضعًا  يعتبر  ما  وهو  ومواصفاته،  وتصميمه  المبنى  لنوع 

الواقع".  أرض  على  للغاية 

اإلنشاء  حركة  على  تؤثر  التي  التوّجهات  أبرز  هي  ما 
في اإلمارات؟ وهل تؤثر تقّلبات أسعار النفط بأي شكل 

الدولة؟  اإلنشاءات في  على تكاليف 
اإلمارات  في  اإلنشاء  أسعار  تأثيرها  سيطال  التي  العناصر  أهم  "إن 
التحتية  البنية  في  االستثمار  في  تتمثل  القصير  المدى  على 
الصلة  ذات  اإلنشائية  والمشاريع  االقتصادي،  والتنويع  االجتماعية، 

معّينة".  بفعاليات 
على  إنفاقًا   – واحد  آن  وفي   – الراهن  الوقت  في  نشهد  أننا  "وبما 
المتزايد،  السكاني  التعداد  الستيعاب  المطلوبة  التحتية  البنية 
االعتماد  من  والتخّلص  االقتصادي  للتنويع  الطموحة  والخطط 
الستضافة  المطلوبة  واالستعدادات  والغاز،  النفط  قطاع  على 
ظاهرة  من  نوعًا  نرى  قد  أننا  يعني  فهذا   ، دبي،  في   "٢٠٢٠ "إكسبو 
اإلنشاء.  أسعار  في  مفاجئًا  وارتفاعًا  الموارد  في  الزجاجة"  "عنق 
ومن هنا من المنطقي التساؤل حول أولويات إنفاق رأس المال في 
خالل  مراجعته  ستتم  ما  وهو  النفط،  ألسعار  الحالية  التقّلبات  ظل 

فترة ٢٠١٦/٢٠١٥". 
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الـعـقـارات

نشرت "كوليرز إنترناشيونال" في اآلونة األخيرة استبيانًا حول تكاليف اإلنشاء في 
أبوظبي ودبي. وفي الفقرات التالية ترافق "علوم اإلمارات" بوب فالنجان، رئيس إدارة 
المشاريع والخدمات االستشارية، كي يطلعنا على أهم نتائج االستبيان لدى الشركة 

في الشرق األوسط. 

تكاليف اإلنشاء 

٢٠١٥ )الربع الثاني( مؤشر تكاليف اإلنشاء في أبوظبي ودبي

حدود السعر )درهم/متر مرّبع(نوع العقارالرقم

سكني  

4,196-3,548فيّلا - مواصفات متوسطة 1

6,333-5,229فيال - مواصفات عالية2

4,316-3,424شقة منخفضة إلى متوسطة االرتفاع – مواصفات متوسطة3

6,361-5,478شقة مرتفعة – مواصفات عالية 4

4,192-3,385مكتب منخفض إلى متوسط االرتفاع – مواصفات\ متوسطة 5

5,116-3,943مكتب مرتفع – مواصفات عالية 6

صناعي  

2,668-1,715منشأة صناعية ثقيلة 7

4,961-2,552منشأة صناعية متوسطة إلى ثقيلة 8

فنادق )بما يشمل األثاث والتجهيزات( 

6,888-5,150ثالث نجوم9

9,089-7,358أربع نجوم10

11,800-8,582خمس نجوم11

تجارة التجزئة )على العظم، مع اكتمال المساحة العاّمة( 

6,193-4,318مركز تجاري 12

مرائب السيارات  

2,578-1,983طابق أول 13

2,967-2,379قبو 14

 

تم استثناء الرسوم المهنية وتكاليف االستحواذ على األرض والتمويل من األسعار الواردة أعاله. •

تتضمن كافة أسعار الفنادق األثاث والتجهيزات والمعّدات(.•

تقوم أسعار المتر المربع الواحد على أساس المساحة اإلجمالية الداخلية وفقًا لإلصدار السادس من ميثاق "المعهد الملكي •
للمساحين القانونيين"، والخاص بممارسات قياس المساحات 

 
المصدر:"كوليرز إنترناشيونال"، أغسطس ٢٠۱٥ 
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العقارات

اإلمارات كيف  في  اإلنشاء  تكاليف  تصنيف  يمكن 
مقارنة ببقية أنحاء العالم؟ 

 – ودبي  أبوظبي  والسّيما   – المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  "تحتل 
مجلس  دول  بين  اإلنشاء  تكاليف  ارتفاع  حيث  من  الثانية  المرتبة 
اإلمارات  تتجاوز  الدولي،  الصعيد  وعلى  قطر.  دولة  بعد  التعاون 
الدنمارك  من  تكلفة  أقل  ذلك  رغم  ولّكنها  الوسطي،  المعّدل 
أقل  أنها  كما  بالمئة،   ٥٠ إلى   ٤٠ بنسبة  الممتحدة  والمملكة  وفرنسا 
تكلفة بنحو ٥٠ بالمئة أيضًا من أبرز األسواق اآلسيوية مثل هونج كونج 
وسنغافورة واليابان. ولكن بالمقابل، فإن معّدل تكاليف اإلنشاء في 
وإندونيسيا،  وماليزيا،  تايالند،  تضم  التي   – آسيا  شرق  جنوب  أسواق 

وفييتنام – أقل بنحو ۱٠٠ بالمئة مما يمكن بلوغه في اإلمارات". 

كيف يؤثر التضّخم في اإلمارات على تكاليف اإلنشاء؟ 
في  اإلنشاء  تكاليف  مؤشر  على  مباشر  بشكل  التضّخم  يؤثر  "ال 
والذي   – ودبي  أبوظبي  في  اإلنشاء  تكاليف  مؤشر  ويبّين  اإلمارات. 
اإلنشاء  تكاليف  بأن   – األسعار  هذه  على  تطرأ  التي  التطورات  يحّلل 
حين  في   ،٢٠۱٤ عام  خالل  بالمئة  و٠٫٩٧   ٠٫٤ بين  تتراوح  بنسبة  ارتفعت 

بلغت نسبة التّضخم في العام ذاته ٣٫٦٧ بالمئة". 

ما العوامل األخرى التي تؤثر على هذه التكاليف؟ 
تغييرات  في  اإلنشاء  تكاليف  على  تؤثر  التي  العناصر  أهم  "تتلخص 
يشمل  بما  العاملة  اليد  تكلفة  و٢(  والتجهيزات  والمصانع  المواد   )۱
المديرين والمشرفين والتّجار والعّمال و۳( العرض والطلب، أي كّلما 
توافر لدى المقاولين عمل أكثر، كلما ازداد هامش الربحية المتضمن 

في أسعارهم".  

هل هناك ارتفاع في التنافس على الموارد منذ التعافي 
االقتصادي للدولة؟

النشطين  الباطن  من  والمتعاقدين  المقاولين  عدد  أن  حين  "في 
تراجع بشكل ملحوظ منذ الذروة التي سبقت عام ٢٠٠٨، فإن معّدل 
مشاريع البنية التحتية والمشاريع اإلنشائية الجديدة في العديد من 
يشّكل  الطلب  من  تجعل  مستويات  يبلغ  لم  ودبي  أبوظبي  مدن 
على  المناقصات  أسعار  حافظت  وبالتالي  المعروض،  على  ضغطًا 

التنافسية".  طبيعتها 

ما تأثير هذا األمر على السوق؟ 
تقوم  كي  مناسب  الوقت  بأن  القصير  المدى  على  ذلك  "يشير 
األسعار  هذه  باغتنام  الخاّصون  والمطورون  الحكومية  الهيئات 

التنافسية واستقرار تكاليف اإلنشاء حاليًا". 

إن أهم العناصر التي سيطال تأثيرها أسعار اإلنشاء في اإلمارات على المدى القصير تتمثل في 
االستثمار في البنية التحتية االجتماعية، والتنويع االقتصادي، والمشاريع اإلنشائية ذات الصلة 

بفعاليات معّينة. 

العاملة  اليد  أسعار  على  طرأت  التي  التغييرات  هي  ما 
اإلماراتية؟  اإلنشاءات  العاّمة في سوق  والنفقات 

العّمال  أجور  فإن  أبوظبي،  في  الصادرة  اإلحصائيات  على  "بناًء 
خالل  بالمئة   ۱٧٫٤ بنسبة  ارتفعت  قد  المحترفين  وغير  المحترفين 
هذه  شملنا  وقد   .٢٠۱٥ يوليو  إلى   ٢٠۱٤ يوليو  من  الممتدة  الفترة 
 ،٢٠۱٥ أغسطس  خالل  اإلنشاء  تكاليف  إلجمالي  مؤشرنا  في  الزيادة 
الفترة  خالل  ُتذكر  زيادة  أي  العاّمة  التكاليف  تشهد  لم  حين  في 

ذاتها". 

اإلنشاء  مواد  أبرز  أسعار  على  طرأت  التي  التطورات  ما 
الدولة؟  في 

الماضي،  العام  طوال  استقرارها  على  البناء  مواد  أسعار  "حافظت 
 ۱٥ بنسبة  الفوالذ  قضبان  أسعار  انخفاض  في  التغّيرات  أبرز  وتتمثل 
االستيراد،  على  تعتمد  ال  اإلمارات  فإن  لالسمنت،  وبالنسبة  بالمئة. 
حّددته  الذي  األقصى  الحد  تحت  تتحرك  األسعار  زالت  ما  وبالتالي 
أخرى،  ناحية  ومن  الواحد.  للكيس  درهم   ۱٦ والبالغ  الحكومة، 
سجّلت أسعار المالط واأللمنيوم والرمل والمواد المعدنية والنيكل 
وبناًء  طفيف.  بشكل  النحاس  سعر  انخفض  بينما  هامشية،  زيادة 
على ما سبق، يمكن القول بأن التغّيرات في أسعار أهم مواد البناء 
تبعًا  وذلك  بالمئة،   +  ١ و    ٠٫٥ بين  نسبتها  تتراوح  الماضي  العام  خالل 
مستقّراً  وضعًا  يعتبر  ما  وهو  ومواصفاته،  وتصميمه  المبنى  لنوع 

الواقع".  أرض  على  للغاية 

اإلنشاء  حركة  على  تؤثر  التي  التوّجهات  أبرز  هي  ما 
في اإلمارات؟ وهل تؤثر تقّلبات أسعار النفط بأي شكل 

الدولة؟  اإلنشاءات في  على تكاليف 
اإلمارات  في  اإلنشاء  أسعار  تأثيرها  سيطال  التي  العناصر  أهم  "إن 
التحتية  البنية  في  االستثمار  في  تتمثل  القصير  المدى  على 
الصلة  ذات  اإلنشائية  والمشاريع  االقتصادي،  والتنويع  االجتماعية، 

معّينة".  بفعاليات 
على  إنفاقًا   – واحد  آن  وفي   – الراهن  الوقت  في  نشهد  أننا  "وبما 
المتزايد،  السكاني  التعداد  الستيعاب  المطلوبة  التحتية  البنية 
االعتماد  من  والتخّلص  االقتصادي  للتنويع  الطموحة  والخطط 
الستضافة  المطلوبة  واالستعدادات  والغاز،  النفط  قطاع  على 
ظاهرة  من  نوعًا  نرى  قد  أننا  يعني  فهذا   ، دبي،  في   "٢٠٢٠ "إكسبو 
اإلنشاء.  أسعار  في  مفاجئًا  وارتفاعًا  الموارد  في  الزجاجة"  "عنق 
ومن هنا من المنطقي التساؤل حول أولويات إنفاق رأس المال في 
خالل  مراجعته  ستتم  ما  وهو  النفط،  ألسعار  الحالية  التقّلبات  ظل 

فترة ٢٠١٦/٢٠١٥". 
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المحدودة؟  المسؤولية  هذه  وراء  االختباء  على  قادر  المساهم  بأن 
أم أّن المحاكم قادرة على رؤية ما وراء الكواليس المؤسسية؟  

شركة  تأسيس  األسهل  من  فإنه  اإلدارية،  النظر  وجهة  ومن 
مساهمة فردية بما أن إدارتها تتم من قبل الشخص الوحيد الذي 
عند  عليه  الحال  يكون  بما  مقارنة  الشركة،  في  الحصص  يملك 
أحيانًا  رؤيتها  يمكن  التي  والنصابات  المشتركة  اإلدارة  مع  التعامل 

المحدودة.   المسؤولية  في الشركات ذات 
يسمح  يكن  لم  السابق  التجارية  الشركات  قانون  أن  إلى  ويشار 
محدودة  شركات  في  حصص  بامتالك  الفردية  الملكية  لشركات 
كان  ما  إذا  اآلخر  هو  الجديد  القانون  يحّدد  ولم  المسؤولية، 
مسموحًا لشركات المساهمة الفردية امتالك حصص في شركات 
إمكانية  سيتيح  بذلك  السماح  بأن  العلم  مع  المسؤولية،  محدودة 
تأسيس الشركة القابضة كشركة مساهمة فردية تعود ملكيتها 

إلى شخص واحد. 
الفردية  المساهمة  شركات  مفهوم  يشّجع  ذلك،  على  عالوة 
ذات المسؤولية المحدودة المواطنين اإلماراتيين أيضًا على تأسيس 

القابضة. الشركات  إطار  ضمن  وهيكلتها  وتنميتها  شركاتهم 
االتجاه  في  إيجابية  خطوة  المفهومان  هذان  يعتبر  حين  وفي 
المحاكم  في  عمليًا  اختبارهما  إلى  بحاجة  نزال  ال  أننا  غير  الصحيح، 
ومستجدات  تطورات  نترقب  نحن  لذا  األعمال،  مجتمع  وضمن 
قد  التي  والحلول  المنافع  لمعرفة  الطويل  المدى  على  الموضوع 

يثمر عنها على أرض الواقع. 

الشركة  تحققها  التي  اإلضافية  المكاسب  تكون  وبهذا  القابضة، 
محتملة  دعاوى  أية  أو  مضمونين  دائنين  أي  من  محمّية  التابعة 
وإذا  القانونية.  المساءلة  يخص  فيما  الشركة  ضد  رفعها  يتم  قد 
التمويل  من  مزيد  إلى  وقت  أي  في  التابعة  الشركات  احتاجت 
بالنيابة  المال  اقتراض  تستطيع  القابضة  الشركة  فإن  لعملياتها، 
من  محميًا  القرض  هذا  يصبح  وبالتالي  مضمون،  أساس  على  عنها 

اآلخرين.  المضمونين  الدائنين 
مكانة  تعزيز  في  القابضة  الشركة  مفهوم  طرح  وسيسهم 
جاذبية  أكثر  قضائية  كبيئة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
نظام  من  واالستفادة  المنطقة  بدخول  الراغبة  الكبيرة  للشركات 

الضرائب.   الخالي من  الشركات اإلماراتي 

الفردية  المساهمة  شركات 
وجود  المطلوب  من  كان  التنفيذ،  حّيز  الجديد  القانون  دخول  قبل 
المسؤولية  ذات  الشركات  لتأسيس  األقل  على  اثنين  مساهمين 
المحدودة، ولم يكن من المسموح تأسيس شركات ذات مساهمة 
تأسيس  إمكانية  هناك  كانت  ذلك  من  وبداًل  الدولة،  في  فردية 
يواجه  التي  فردية(  )مؤسسة  الفردية  الملكية  ذات  الشركات 
غير  للمسؤولية  نظراً  الشخصية  أصولهم  خسارة  خطر  مالكوها 
بطبيعته.  الفردية  الملكية  مفهوم  عليها  ينطوي  التي  المحدودة 

المساهمة  “شركات  الجديد  مفهومه  القانون  طرح  هنا،  ومن 
بأن  القانون  ٧١ من  المادة  إذ تسمح  الفردية” ألول مرة في اإلمارات؛ 
من  الدولة  في  المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركات  امتالك  يتم 
)كما  مؤسسيًا  كيانًا  أو  فرداً  يكون  أن  يمكن  وحيد  مساهم  قبل 
األجنبية  الملكية  منع  وبحكم  الحّرة(.  المناطق  في  مطّبق  هو 
المناطق  للشركات في اإلمارات )ما عدا تلك المدرجة في مختلف 
أو  اإلماراتيين  المواطنين  على  تنطبق   ٧١ الماّدة  فإن  بالدولة(،  الحرة 
إذا  ما  القانون  هذا  يوضح  ولم  قبلهم.  من  المملوكة  الشركات 
مساهمين  يكونوا  أن  التعاون  مجلس  دول  مواطني  بإمكان  كان 
بهذا  تصدر  قد  مرافقة  قوانين  أي  ترقب  من  بد  ال  لذا  وحيدين، 

الخصوص. 
تتيحها  التي  الحماية  أن  هل  نتساءل  أن  المنطقي  ومن 
هي  الفردية  المساهمة  ذات  للشركات  المحدودة  المسؤولية 
المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركات  بها  تتمتع  التي  تلك  ذاتها 
شركات  أن  أم  أدنى؟  كحد  اثنين  مساهمين  على  تقوم  التي 
المحاكم  قبل  من  مختلفة  بطريقة  سُتعامل  الفردية  المساهمة 

الفرد؟   المساهم  مسؤولية  فيما يخص 
يتمّثل  إيجابي  جانب  على  األمر  هذا  ينطوي  األحوال،  كافة  في 
المسؤولية،  محدودية  من  سيستفيدون  الدولة  مواطني  أن  في 
بعد أن كانوا في السابق مضطرين للمخاطرة بأصولهم الشخصية 
محدودة.  غير  مسؤولية  ذات  فردية  ملكية  شركات  تأسيس  عند 
الفردية  المساهمة  شركات  مسؤولية  محدودية  تعني  هل  ولكن 

طرح القانون مفهومه الجديد "شركات 
المساهمة الفردية" ألول مرة في اإلمارات

للمحاماة  المحاماة  بيت 
القانونية واالستشارات 

 
أبوظبي

مبنى األرجوان، مكتب ٤۰٤، شارع زايد األول )الخالدية(
صندوق بريد ٦۲٧٧٧، أبوظبي، اإلمارات

هاتف: ٦33٤٤88 ٢ 9٧١+
فاكس: ٦3١٦٦٥٥ ٢ 9٧١+

 
دبي

برج مايز، مكتب ٤۰۲، شارع الشيخ زايد )بجوار مركز دبي المالي العالمي(
صندوق بريد ٧۲۲8۱، دبي، اإلمارات

هاتف: 3٥۱٧9۰9 ٤ 9٧۱+ 
فاكس: 3٥۱٧9۱9 9٧۱+ 
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شؤون قانونية

في الماّدة التالية يوضح لنا كميل شمعون، الشريك في "بيت المحاماة"، كيف سيؤثر 
قانون الشركات التجارية الجديد في الدولة على الشركات العاملة في اإلمارات.  

مفاهيم جديدة للشركات 
في الدولة 

انتظره دخل  الذي   ‐ الجديد  التجارية  الشركات  قانون    
يوليو   ١ من  اعتباراً  التنفيذ  حّيز   ‐ الصبر  بفارغ  الكثيرون   
هنا  إليه  )نشير   ٢٠١٥ لعام   ٢ رقم  االتحادي  القانون  اسم  تحت   ٢٠١٥
نواٍح  من  السوق  توقعات  مستوى  إلى  يرَق  لم  لكّنه  بـ"القانون"(، 
الشركات  تكون  أن  شرط  على  مرونة  أي  إدخال  عدم  أبرزها  عديدة؛ 
مواطنين  قبل  من  بالمئة   ٥١ بنسبة  مملوكة  المسؤولية  محدودة 
إماراتيين، وهو ما قد يتم التعامل معه بداًل من ذلك بموجب قانون 

جديد لالستثمار األجنبي.   
جديدة  مفاهيم  عّدة  يطرح  القانون  فإن  بالمقابل،  ولكن 
المساهمة  و"شركات  القابضة"  "الشركات   ‐ منها  اثنان  ينطوي 
أعلى  مستوى  ويتيحان  مسبوقة  غير  ديناميكيات  على   ‐ الفردية" 
مزيد  اجتذاب  على  الدولة  يساعد  قد  مما  السوق،  في  المرونة  من 

األجنبي.  االستثمار  من 

القابضة الشركات 
 ٢٦٦ المادتين  بموجب  القابضة  الشركات  مفهوم  القانون  يطرح 
المسؤولية  محدودة  شركة  بتأسيس  تسمحان  واللتين  و٢٦٧، 
قابضة،  شركات  بصفتها  الدولة  في  مشتركة  مساهمة  وشركات 

التابعة بشكل حصري.  تزاول أعمالها عبر شركاتها  كي 
في  حصص  امتالك  اإلمارات  في  القابضة  الشركات  وبإمكان 
وخارج  داخل  األخيرة  هذه  إدارة  أداء  ومراقبة  التابعة،  شركاتها 
الدولة على حد سواء. ويجب أن يكون اسم الشركة متبوعًا بكلمة 
“شركة قابضة”  في كافة اإلعالنات والمستندات الصادرة عن عنها.   
ستكون  القابضة  الشركات  أنشطة  فإن   ،٢٦٧ المادة  وبموجب 
مسؤولية  ذات  شركات  في  حصص  امتالك  يلي:  بما  محدودة 
والضمانات  القروض  ومنح  مشتركة؛  مساهمة  وشركات  محدودة 
منقولة  سلع  على  واالستحواذ  التابعة؛  لشركاتها  والتمويل 
وعقارات؛ وإدارة شركاتها التابعة وامتالك حقوق الملكية الفكرية. 
ملزمة  القابضة  الشركة  أن  على  القانون  من   ٢٧٠ المادة  وتنّص 
معايير  مع  يتوافق  )وبما  مالية  سنة  كل  نهاية  مع  يلي  ما  بإعداد 
موّحدة،  عمومية  ميزانية  عالميًا(:  المقبولة  والتدقيق  المحاسبة 
القابضة  للشركة  النقدي  بالتدفق  وتقرير  والخسائر،  باألرباح  وتقرير 
المعلومات  هذه  جميع  تقديم  يتم  حيث  التابعة؛  وشركاتها 

العمومية.    للجمعية 
القانونية  البيئات  من  العديد  ضمن  القابضة  الشركات  وتشّكل 
الشركات،  مجموعات  هيكلة  أجل  من  عليها  متعارفًا  ممارسة 
تستطيع  إذ  الضريبية؛  المزايا  من  العديد  تتيح  كونها  جانب  إلى 
خالل  من  االستثمارية  المخاطر  على  اإلقدام  القابضة  الشركات 

يجعل  مما  قانونيًا،  مستقّلة  كيانات  تعتبر  التي  التابعة  شركاتها 
تعريض  دون  فقط  التابعة  الشركات  على  مقتصرة  المخاطرة 
وسيلة  القابضة  الشركات  تمثل  كما  أعباء.  ألية  القابضة  الشركة 
تلك  من  أقل  استثمارية  مبالغ  مقابل  أخرى  بشركات  للتحّكم 

التوحيد.  أو  المطلوبة في حال االندماج 
الشركة  بين  العالقة  طبيعة  تسمح  اإلداري،  الصعيد  وعلى 
تدار  إذ  اإلدارة؛  الالمركزية في  بممارسة  التابعة  القابضة وشركاتها 
بيع  إمكانية  مع  بها،  خاص  إداري  فريق  قبل  من  تابعة  شركة  كل 
تحافظ  كما  أكبر.  بسهولة  ربحية  تحقق  ال  التي  التابعة  الشركات 
تستفيد  حين  في  المؤسسية،  هويتها  على  التابعة  الشركات 
أو تقدير تحظى  إيجابية واعتراف  القابضة من أي سمعة  الشركات 
الشركة  بين  الفصل  هذا  يتيح  العموم،  وعلى  التابعة.   شركاتها  به 
أرباح وخسائر عملياتها  التابعة إمكانية تسجيل  القابضة وشركاتها 
الشركة  يحمي  الذي  األمر  التابعة،  الشركات  عن  مستقل  بشكل 
القابضة من أي خسائر قد تتعرض لها الشركة التابعة، مع تسجيل 
األرباح فقط لصالحها. ولن تكون الشركة القابضة مسؤولة عن أي 
حال  في  إال  التابعة،  الشركة  ذّمة  في  ديون  أو  تشغيلية  خسائر 
التابعة،  شركتها  عن  بالنيابة  مؤسسية  ضمانات  أعطت  قد  كانت 
هذه  لصالح  أخرى  شركات  من  قروض  أو  تمويل  على  حصلت  أو 

األخيرة.
كدرع  القابضة  الشركة  استخدام  يمكن  أخرى،  ناحية  ومن 
يمكن  المثال،  سبيل  على  الدائنين.  من  التابعة  الشركات  لحماية 
الشركة  إلى  التابعة  الشركة  من  الموّزعة  األرباح  دفعات  نقل 
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شؤون قانوينة

المحدودة؟  المسؤولية  هذه  وراء  االختباء  على  قادر  المساهم  بأن 
أم أّن المحاكم قادرة على رؤية ما وراء الكواليس المؤسسية؟  

شركة  تأسيس  األسهل  من  فإنه  اإلدارية،  النظر  وجهة  ومن 
مساهمة فردية بما أن إدارتها تتم من قبل الشخص الوحيد الذي 
عند  عليه  الحال  يكون  بما  مقارنة  الشركة،  في  الحصص  يملك 
أحيانًا  رؤيتها  يمكن  التي  والنصابات  المشتركة  اإلدارة  مع  التعامل 

المحدودة.   المسؤولية  في الشركات ذات 
يسمح  يكن  لم  السابق  التجارية  الشركات  قانون  أن  إلى  ويشار 
محدودة  شركات  في  حصص  بامتالك  الفردية  الملكية  لشركات 
كان  ما  إذا  اآلخر  هو  الجديد  القانون  يحّدد  ولم  المسؤولية، 
مسموحًا لشركات المساهمة الفردية امتالك حصص في شركات 
إمكانية  سيتيح  بذلك  السماح  بأن  العلم  مع  المسؤولية،  محدودة 
تأسيس الشركة القابضة كشركة مساهمة فردية تعود ملكيتها 

إلى شخص واحد. 
الفردية  المساهمة  شركات  مفهوم  يشّجع  ذلك،  على  عالوة 
ذات المسؤولية المحدودة المواطنين اإلماراتيين أيضًا على تأسيس 

القابضة. الشركات  إطار  ضمن  وهيكلتها  وتنميتها  شركاتهم 
االتجاه  في  إيجابية  خطوة  المفهومان  هذان  يعتبر  حين  وفي 
المحاكم  في  عمليًا  اختبارهما  إلى  بحاجة  نزال  ال  أننا  غير  الصحيح، 
ومستجدات  تطورات  نترقب  نحن  لذا  األعمال،  مجتمع  وضمن 
قد  التي  والحلول  المنافع  لمعرفة  الطويل  المدى  على  الموضوع 

يثمر عنها على أرض الواقع. 

الشركة  تحققها  التي  اإلضافية  المكاسب  تكون  وبهذا  القابضة، 
محتملة  دعاوى  أية  أو  مضمونين  دائنين  أي  من  محمّية  التابعة 
وإذا  القانونية.  المساءلة  يخص  فيما  الشركة  ضد  رفعها  يتم  قد 
التمويل  من  مزيد  إلى  وقت  أي  في  التابعة  الشركات  احتاجت 
بالنيابة  المال  اقتراض  تستطيع  القابضة  الشركة  فإن  لعملياتها، 
من  محميًا  القرض  هذا  يصبح  وبالتالي  مضمون،  أساس  على  عنها 

اآلخرين.  المضمونين  الدائنين 
مكانة  تعزيز  في  القابضة  الشركة  مفهوم  طرح  وسيسهم 
جاذبية  أكثر  قضائية  كبيئة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
نظام  من  واالستفادة  المنطقة  بدخول  الراغبة  الكبيرة  للشركات 

الضرائب.   الخالي من  الشركات اإلماراتي 

الفردية  المساهمة  شركات 
وجود  المطلوب  من  كان  التنفيذ،  حّيز  الجديد  القانون  دخول  قبل 
المسؤولية  ذات  الشركات  لتأسيس  األقل  على  اثنين  مساهمين 
المحدودة، ولم يكن من المسموح تأسيس شركات ذات مساهمة 
تأسيس  إمكانية  هناك  كانت  ذلك  من  وبداًل  الدولة،  في  فردية 
يواجه  التي  فردية(  )مؤسسة  الفردية  الملكية  ذات  الشركات 
غير  للمسؤولية  نظراً  الشخصية  أصولهم  خسارة  خطر  مالكوها 
بطبيعته.  الفردية  الملكية  مفهوم  عليها  ينطوي  التي  المحدودة 

المساهمة  “شركات  الجديد  مفهومه  القانون  طرح  هنا،  ومن 
بأن  القانون  ٧١ من  المادة  إذ تسمح  الفردية” ألول مرة في اإلمارات؛ 
من  الدولة  في  المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركات  امتالك  يتم 
)كما  مؤسسيًا  كيانًا  أو  فرداً  يكون  أن  يمكن  وحيد  مساهم  قبل 
األجنبية  الملكية  منع  وبحكم  الحّرة(.  المناطق  في  مطّبق  هو 
المناطق  للشركات في اإلمارات )ما عدا تلك المدرجة في مختلف 
أو  اإلماراتيين  المواطنين  على  تنطبق   ٧١ الماّدة  فإن  بالدولة(،  الحرة 
إذا  ما  القانون  هذا  يوضح  ولم  قبلهم.  من  المملوكة  الشركات 
مساهمين  يكونوا  أن  التعاون  مجلس  دول  مواطني  بإمكان  كان 
بهذا  تصدر  قد  مرافقة  قوانين  أي  ترقب  من  بد  ال  لذا  وحيدين، 

الخصوص. 
تتيحها  التي  الحماية  أن  هل  نتساءل  أن  المنطقي  ومن 
هي  الفردية  المساهمة  ذات  للشركات  المحدودة  المسؤولية 
المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركات  بها  تتمتع  التي  تلك  ذاتها 
شركات  أن  أم  أدنى؟  كحد  اثنين  مساهمين  على  تقوم  التي 
المحاكم  قبل  من  مختلفة  بطريقة  سُتعامل  الفردية  المساهمة 

الفرد؟   المساهم  مسؤولية  فيما يخص 
يتمّثل  إيجابي  جانب  على  األمر  هذا  ينطوي  األحوال،  كافة  في 
المسؤولية،  محدودية  من  سيستفيدون  الدولة  مواطني  أن  في 
بعد أن كانوا في السابق مضطرين للمخاطرة بأصولهم الشخصية 
محدودة.  غير  مسؤولية  ذات  فردية  ملكية  شركات  تأسيس  عند 
الفردية  المساهمة  شركات  مسؤولية  محدودية  تعني  هل  ولكن 

طرح القانون مفهومه الجديد "شركات 
المساهمة الفردية" ألول مرة في اإلمارات
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اليوم أصبح بمقدور عّشاق اإلبحار، وبكل راحة وبساطة، أن يستمتعوا بمياه أبوظبي 
المتأللئة التي لطالما كانت ممراً وصل الشرق بالغرب عبر التاريخ.  

جولة رابحة

يعرف بالرغم كما  صحراوية  بيئة  في  نشأت  أبوظبي  أن  من    

ألهلها  سمح  الساحل  على  موقعها  أن  إّلا  الجميع،   
التجار  هؤالء  فشهد  واألسماك،  اللؤلؤ  وصيد  التجارة  مثل  مهن  بمزاولة 
والصّيادون نمو وتطّور إماراتهم من على متن مراكبهم، إذ لطالما كان 
عندما  اآلسر  منظرها  عليه  يؤكد  ما  وهو  ألبوظبي،  الحياة  شريان  البحر 
يشاهدها المرء من المياه. لذا ننصحكم بأخذ جولة بحرية حول أبوظبي 
ساهمت  التي  والبيئة  والثقافة  التاريخ  على  بأنفسكم  تّطلعوا  كي 

جميعها في تشكيل مالمح دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وبالتأكيد تمّثل الجوالت البحرية قبالة اإلمارة خياراً نموذجيًا للجميع، 
سواء كان هدفكم هو تمضية يوم عطلة مع العائلة، أو تنظيم فعالّيات 
عن  تبحثون  أو  أفرادها،  بين  التواصل  وتعزيز  شركاتكم  طواقم  لبناء 
جزيرة  إلى  اإلبحار  بإمكانكم  مثاًل  ضيوفكم.  عن  للترفيه  جديدة  طريقة 
تعتبر  حيث  الدولة،  في  كاتاماران  طراز  من  يخت  أكبر  متن  على  خاصة 
لألصدقاء  مناسبًا  خياراً  الجزر  إلى  "بيليفاري"  شركة  تنظّمها  التي  الجوالت 
السباحة  مثل  بأنشطة  حافل  يوم  بقضاء  الراغبين  والزمالء  والعائالت 
واحدة  كل  وتتضمن  الدافئة.  الشمس  أشّعة  تحت  واالستلقاء  والغوص 
التوّقف على جزيرة صحراوية لمدة ساعتين، وكمية ال  الجوالت  من هذه 
محدودة من المشروبات الباردة والوجبات الخفيفة التي تنسيكم الجوع 
الدالفين  بعض  طريقكم  في  تصادفوا  أن  احتمال  عن  فضاًل  والعطش، 

المرحة التي تجوب األنحاء.
اختيار  فبإمكانكم  الغروب،  عند  الحفالت  يهوون  ممن  كنتم  إذا  أما 
الساعة  عند  خميس  كل  مساء  تنطلق  التي  المسائية  "بيليفاري"  جوالت 
األلباب للشمس  يأسر  لرؤية مشهد  وتتيح لكم فرصة مذهلة  الخامسة، 
المدينة بما تحتضنه من معالم شهيرة مثل قصر  وهي تغور خلف أفق 
بالرقص على  اإلمارات والكورنيش. ومع حلول الظالم، لكم أن تستمعوا 
كمية  على  الحصول  مع  اليخت،  أرجاء  في  تصدح  التي  الموسيقى  أنغام 

غير محدودة من المشروبات الباردة والمرطّبات. 
بمعنى  النظير  منقطع  خيار  أيضًا  هناك  بل  فحسب،  هذا  ليس 
قارب  متن  على  الخاصة  جولتكم  قيادة  تجربوا  أن  رأيكم  ما  الكلمة؛ 
القوارب  هذه  لكم  تتيح  إذ  أصدقائكم؟  من   ٥ مع  للبيئة  صديق  "دونات" 
أبوظبي  بمياه  لالستمتاع  رائعة  إمكانية  الشمسية  بالطاقة  تعمل  التي 
دون أي ضجيج أو متاعب أو أية أضرار بيئية، فقاربكم سينزلق فوق سطح 
الساحرة،  القرم  أشجار  بمشاهد  ناظريكم  تمتّعون  فيما  بصمت  الماء 

وستحظون  يديكم.  في  الدّفة  أّن  بما  تشاؤون  التي  الوجهة  اختيار  مع 
القارب  تقودون  ألنكم  نظراً  وأصدقائكم  أنتم  مطلقة  بخصوصية 
مزيد  استئجار  ببساطة  فبإمكانكم  كبيراً،  عددكم  كان  وإذا  بأنفسكم. 

من قوارب الـ"دونات" كي تشكّلوا أسطولكم الخاص!
رحالتها  تصمم  "بيليفاري"  أن  بما  الفريد  بطابعها  جولة  كل  وتمتاز 
ورغباتكم  أذواقكم  مع  يتناسب  وبما  المعهود  عن  خارج  بأسلوب 
ميالد  بعيد  االحتفال  هو  المطلوب  كان  سواء  المناسبات،  كافة  في 
أحدهم، أو لقاًء عائليًا، أو اجتماعًا مع األصدقاء، بحيث تغدو هذه الرحلة 
بجوالت  االستمتاع  أطفالكم  بإمكان  المثال  سبيل  على  تنسى.  ال  تجربة 
الكنوز،  عن  بحثًا  اآلفاق  وراء  يبحرون  قراصنة  رحالت  شكل  على  مصممة 
الرائعة الستكشافها لمّدة  المرجانية  إلى الشعب  التوّجه  أو تستطيعون 
يجول  ما  على  "بيليفاري"  إطالع  سوى  منكم  مطلوبًا  وليس  كامل،  يوم 

في خاطركم كي تتكفل بتحقيق أمانيكم.  
عليكم  ما  المرغوبة،  الجولة  عن  محّدد  تصّور  لديكم  يكن  لم  وإن 
الحافلة  ومخيلتهم  "بيليفاري"  لدى  الفعاليات  بمنظمي  تستعينوا  أن  إّلا 
باألفكار المبدعة. مثاًل في حال كان المطلوب هو فعالية لبناء الفرق، فإن 
’بيليفاري‘ قادرة على تصميم تحديات من شأنها تدريب أعضاء فريقكم 
أخرى،  وبعبارة  بينهم.  فيما  الجماعي  العمل  روح  وتعزيز  التعاون  على 
سيعمل خبراؤنا معكم عن كثب كي يفهموا أهدافكم وقدراتكم من 

أجل تصميم الخيار األمثل لكم. 
اليخوت  من  أسطول  أفضل  تمتلك  "بيليفاري"  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أسعار  مقابل  اختالفها  على  رغباتكم  كافة  تلبي  التي  الفاخرة  والقوارب 
قوارب  متن  على  هادئة  جوالت  عن  تبحثون  كنتم  سواء  للغاية،  مناسبة 
الكاتاماران، أو قوارب سريعة تمخرون بها عباب البحر بقوة وثبات. ال تترددوا 
بأنفسكم  الساحرة  أبوظبي  مياه  روعة  الختبار  الفرصة  هذه  اغتنام  في 
في  خصوصًا  لإلمارة،  تمامًا  مختلفًا  وجهًا  فيها  ترون  بجولة  واالستمتاع 

حال لم يسبق لكم اإلبحار في أبوظبي. 

من أجل حجز الجوالت، سيّسر طاقم "بيليفاري مارين" بخدمتكم، 
وما عليكم سوى االتصال بالرقم: 1494 643 2 971+، أو زوروا 

الموقع اإللكتروني: /http://belevari.com لمزيد من المعلومات.  
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 غالبًا ما تستأثر األبقار باألضواء عندما يدور الحديث حول إنتاج األلبان واألجبان، 
غير أننا نشهد في اآلونة األخيرة إقبااًل متناميًا للتعرف على المزايا الصحية االستثنائية 

لحليب اإلبل. 

إكسير الصحارى

الصمود بحكم  على  استثنائية  قدرة  من  اإلبل  به  تتمتع  ما 
فإن  كوكبنا،  سطح  على  الظروف  أصعب  وجه  في 
حليبها يعتبر مصدراً للحصول على "قدرات خارقة"؛ حيث لطالما غّذى 
من  يحويه  لما  نظراً  القرون  مر  على  الصحراوية  الحضارات  اإلبل  حليب 
مواد من شأنها إمداد اإلنسان بما يحتاجه من الغذاء طوال اليوم. ومنذ 
الشعوب  التاريخ حاالت عديدة صمدت فيها  اإلبل، شهد  أن تم تدجين 

الرّحل لفترات طويلة نسبيًا باالعتماد فقط على حليب هذا الكائن. 
لدى  التغذية  سوء  معالجة  في  يساعد  اإلبل  حليب  أن  كما   
األطفال، وُيستخدم ألغراض طبية متعددة، فضاًل عن وصفه لتخفيف 
اضطرابات المعدة. وتشير دراسات إلى أنه يساعد أيضًا في مكافحة 
الجهاز  وتدعيم  األطفال،  منها  يعاني  التي  الغذائية  الحساسيات 

المناعي، والحد من آثار المشاكل الصحية الدائمة مثل داء كرون. 
مزاياه  بفضل  النطاق  واسعة  شعبية  اإلبل  حليب  حّقق  وقد 
بالمئة قياسًا بحليب  بـ٥٠  أقل دسامًة  أبرزها هو كونه  الصحية، ولعل 
كما  اإلبل.  حليب  إلنتاج  فارمز"  "ديزرت  شركة  بحسب  وذلك  األبقار، 
يكفي  منه  واحداً  كأسًا  أن  إذ  "بي١"،  للفيتامين  ممتازاً  مصدراً  يشّكل 
كما  الواحد.  للفرد  اليومية  الغذائية  االحتياجات  من  بالمئة   ٧٠ لتلبية 

يمتاز بغناه بالبروتين، والبوتاسيوم، والكالسيوم والفوسفور. 
الفيتامينات  لبحوث  الدولية  لـ"المجلة  ووفقًا  ذلك،  على  عالوة 
والتغذية"، فإن األمر ال يتوقف عند غنى حليب اإلبل باألحماض الدهنية 
أنه  إلى  أيضًا  أخرى  دراسات  تشير  بل  "بي"،  والفيتامين  المشبعة  غير 
يحتوي على تركيزات عالية من حمض زيت الكتان وغيره من األحماض 
تغذية  في  حيويًا  دوراً  تلعب  التي  المشبعة  غير  المتعددة  الدهنية 

اإلنسان. 
األبقار، فإن  حليب  المقارنة مع حليب  أنه عند  إلى  اإلشارة  وتجدر 
بالحديد،  مرات  و١٠  "سي"،  الفيتامين  من  بمحتواه  مرات  بـ٣  أغنى  اإلبل 
مما يجعله خياراً أفضل بدون شك. كما أن الجسم البشري يستطيع 
امتصاص الكالسيوم الذي يحويه حليب اإلبل بسهولة أكبر، إلى جانب 
بنظيره  قياسًا  الالكتوز  من  أقل  كمية  على  يحتوي  الحليب  هذا  أن 
تجاه  حساسيات  من  يعانون  لمن  نموذجيًا  خياراً  يعتبر  لذلك  البقري، 
إلى  ويضاف  تقّبلها.  على  القدرة  عدم  أو  معّينة  غذائية  مكونات 
من  أعلى  مستويات  على  باحتوائه  مشهور  اإلبل  حليب  أن  سبق  ما 
المعادن األساسية، مثل المغنيزيوم، والنحاس، والمنغنيز، والصوديوم، 
والزنك، والتي تمّثل جميعها عناصر هاّمة في تكوين الشعر والبشرة 
حليب  استخدام  يتم  ما  غالبًا  لذا  وتألقهما،  صحتهما  على  والحفاظ 

اإلبل في إنتاج مستحضرات التجميل أيضًا.  
إنه إكسير سحري لطالما أمّد قبائل البدو عبر قرون بقدرة غامضة 
عن  بالقصص  حافل  والتاريخ  الصحارى،  قسوة  أمام  الصمود  على 
تمتد  لفترات  العاتية  الظروف  مقاومة  استطاعوا  الذين  اإلبل  رعاة 
شهوراً عديدة أحيانًا، وذلك باالعتماد على حليب اإلبل وحده. وقد بدأ 
هذه  كل  تتيح  أن  واحدة  لماّدة  يمكن  كيف  بفهم  هذا  يومنا  علماء 

اإلمكانيات، بعد أن كان هذا األمر سّراً غامضًا على مر العصور. 
بالمملكة  سعود  الملك  جامعة  في  إجراؤه  تم  بحث  وكشف 
اإلبل  حليب  أن  إلى  أشار  إذ  مسبوقة،  غير  نتائج  عن  السعودية  العربية 
البروتين لم يتم تحديد وظائف  يحتوي على ما يزيد عن ٢٠٠ نوعًا من 
العديد منها بعد، وال أحد يعلم حتى اآلن ما هي الفوائد الصحية التي 

من المحتمل أن تتمتع بها هذه البروتينات.   
العالجية لحليب  للمزايا  توثيقًا  اآلونة األخيرة  بدأنا نشهد في  كما 
على  كامل.  بشكل  مفهوم  غير  يزال  ال  منها  العديد  أن  علمًا  اإلبل، 
سبيل المثال، كشفت بعض األبحاث عن أن حليب اإلبل قد يساعد في 
إلى  اختبارات  التوّحد، فقد أشارت  العصبية مقل  معالجة االضطرابات 
بالتوّحد. كما أشار  المرتبط  التأكسدي  الحليب يخّفف اإلجهاد  أن هذا 
مركز بحوث في الهند إلى أن حليب اإلبل يعتبر مفيداً لمرضى السكري 

بما أنه يزّودهم بما يحتاجونه من اإلنسولين الطبيعي الذي يحويه.
اإلبل يعتبر  المزايا على ما تم ذكره أعاله، بل إن حليب  وال تقتصر 
لطعمه  نظراً  معّينة  غذائية  حمية  يتبعون  لمن  نموذجيًا  خياراً  أيضًا 
في  ومساهمته  والحالوة،  الملوحة  بين  مثاليًا  توازنًا  يحقق  الذي 
تشير  دراسات  وثمة  بالبروتين.  غناه  بحكم  بالجوع  الشعور  تقليص 
معدالت  ورفع  األنسولين  مقاومة  خفض  في  يساعد  قد  أنه  إلى 

.)HDL( الكولسترول النافع
يتمتع  التي  السحرية  بالمزايا  الوعي  مستوى  ازدياد  ومع  واليوم، 
بها، أصبح حليب اإلبل متاحًا أكثر من أي وقت مضى إلى جانب دخوله 
بما يشمل الشوكوال،  في تكوين منتجات متوفرة على نطاق واسع، 
المتاجر  العثور عليها في  بأنواعها، والتي يمكن  والمثلجات، والقهوة 

المعروفة.
حاله  على  يزال  ال  الحليب  بهذا  لالستمتاع  األمثل  الشكل  أن  غير 
منذ قرون، فليس هناك ما يضاهي مذاق كأٍس من  الحليب الطبيعي 

الطازج بكل كثافته ومذاقه اآلسر! 
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اليوم أصبح بمقدور عّشاق اإلبحار، وبكل راحة وبساطة، أن يستمتعوا بمياه أبوظبي 
المتأللئة التي لطالما كانت ممراً وصل الشرق بالغرب عبر التاريخ.  

جولة رابحة

يعرف بالرغم كما  صحراوية  بيئة  في  نشأت  أبوظبي  أن  من    

ألهلها  سمح  الساحل  على  موقعها  أن  إّلا  الجميع،   
التجار  هؤالء  فشهد  واألسماك،  اللؤلؤ  وصيد  التجارة  مثل  مهن  بمزاولة 
والصّيادون نمو وتطّور إماراتهم من على متن مراكبهم، إذ لطالما كان 
عندما  اآلسر  منظرها  عليه  يؤكد  ما  وهو  ألبوظبي،  الحياة  شريان  البحر 
يشاهدها المرء من المياه. لذا ننصحكم بأخذ جولة بحرية حول أبوظبي 
ساهمت  التي  والبيئة  والثقافة  التاريخ  على  بأنفسكم  تّطلعوا  كي 

جميعها في تشكيل مالمح دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
وبالتأكيد تمّثل الجوالت البحرية قبالة اإلمارة خياراً نموذجيًا للجميع، 
سواء كان هدفكم هو تمضية يوم عطلة مع العائلة، أو تنظيم فعالّيات 
عن  تبحثون  أو  أفرادها،  بين  التواصل  وتعزيز  شركاتكم  طواقم  لبناء 
جزيرة  إلى  اإلبحار  بإمكانكم  مثاًل  ضيوفكم.  عن  للترفيه  جديدة  طريقة 
تعتبر  حيث  الدولة،  في  كاتاماران  طراز  من  يخت  أكبر  متن  على  خاصة 
لألصدقاء  مناسبًا  خياراً  الجزر  إلى  "بيليفاري"  شركة  تنظّمها  التي  الجوالت 
السباحة  مثل  بأنشطة  حافل  يوم  بقضاء  الراغبين  والزمالء  والعائالت 
واحدة  كل  وتتضمن  الدافئة.  الشمس  أشّعة  تحت  واالستلقاء  والغوص 
التوّقف على جزيرة صحراوية لمدة ساعتين، وكمية ال  الجوالت  من هذه 
محدودة من المشروبات الباردة والوجبات الخفيفة التي تنسيكم الجوع 
الدالفين  بعض  طريقكم  في  تصادفوا  أن  احتمال  عن  فضاًل  والعطش، 

المرحة التي تجوب األنحاء.
اختيار  فبإمكانكم  الغروب،  عند  الحفالت  يهوون  ممن  كنتم  إذا  أما 
الساعة  عند  خميس  كل  مساء  تنطلق  التي  المسائية  "بيليفاري"  جوالت 
األلباب للشمس  يأسر  لرؤية مشهد  وتتيح لكم فرصة مذهلة  الخامسة، 
المدينة بما تحتضنه من معالم شهيرة مثل قصر  وهي تغور خلف أفق 
بالرقص على  اإلمارات والكورنيش. ومع حلول الظالم، لكم أن تستمعوا 
كمية  على  الحصول  مع  اليخت،  أرجاء  في  تصدح  التي  الموسيقى  أنغام 

غير محدودة من المشروبات الباردة والمرطّبات. 
بمعنى  النظير  منقطع  خيار  أيضًا  هناك  بل  فحسب،  هذا  ليس 
قارب  متن  على  الخاصة  جولتكم  قيادة  تجربوا  أن  رأيكم  ما  الكلمة؛ 
القوارب  هذه  لكم  تتيح  إذ  أصدقائكم؟  من   ٥ مع  للبيئة  صديق  "دونات" 
أبوظبي  بمياه  لالستمتاع  رائعة  إمكانية  الشمسية  بالطاقة  تعمل  التي 
دون أي ضجيج أو متاعب أو أية أضرار بيئية، فقاربكم سينزلق فوق سطح 
الساحرة،  القرم  أشجار  بمشاهد  ناظريكم  تمتّعون  فيما  بصمت  الماء 

وستحظون  يديكم.  في  الدّفة  أّن  بما  تشاؤون  التي  الوجهة  اختيار  مع 
القارب  تقودون  ألنكم  نظراً  وأصدقائكم  أنتم  مطلقة  بخصوصية 
مزيد  استئجار  ببساطة  فبإمكانكم  كبيراً،  عددكم  كان  وإذا  بأنفسكم. 

من قوارب الـ"دونات" كي تشكّلوا أسطولكم الخاص!
رحالتها  تصمم  "بيليفاري"  أن  بما  الفريد  بطابعها  جولة  كل  وتمتاز 
ورغباتكم  أذواقكم  مع  يتناسب  وبما  المعهود  عن  خارج  بأسلوب 
ميالد  بعيد  االحتفال  هو  المطلوب  كان  سواء  المناسبات،  كافة  في 
أحدهم، أو لقاًء عائليًا، أو اجتماعًا مع األصدقاء، بحيث تغدو هذه الرحلة 
بجوالت  االستمتاع  أطفالكم  بإمكان  المثال  سبيل  على  تنسى.  ال  تجربة 
الكنوز،  عن  بحثًا  اآلفاق  وراء  يبحرون  قراصنة  رحالت  شكل  على  مصممة 
الرائعة الستكشافها لمّدة  المرجانية  إلى الشعب  التوّجه  أو تستطيعون 
يجول  ما  على  "بيليفاري"  إطالع  سوى  منكم  مطلوبًا  وليس  كامل،  يوم 

في خاطركم كي تتكفل بتحقيق أمانيكم.  
عليكم  ما  المرغوبة،  الجولة  عن  محّدد  تصّور  لديكم  يكن  لم  وإن 
الحافلة  ومخيلتهم  "بيليفاري"  لدى  الفعاليات  بمنظمي  تستعينوا  أن  إّلا 
باألفكار المبدعة. مثاًل في حال كان المطلوب هو فعالية لبناء الفرق، فإن 
’بيليفاري‘ قادرة على تصميم تحديات من شأنها تدريب أعضاء فريقكم 
أخرى،  وبعبارة  بينهم.  فيما  الجماعي  العمل  روح  وتعزيز  التعاون  على 
سيعمل خبراؤنا معكم عن كثب كي يفهموا أهدافكم وقدراتكم من 

أجل تصميم الخيار األمثل لكم. 
اليخوت  من  أسطول  أفضل  تمتلك  "بيليفاري"  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أسعار  مقابل  اختالفها  على  رغباتكم  كافة  تلبي  التي  الفاخرة  والقوارب 
قوارب  متن  على  هادئة  جوالت  عن  تبحثون  كنتم  سواء  للغاية،  مناسبة 
الكاتاماران، أو قوارب سريعة تمخرون بها عباب البحر بقوة وثبات. ال تترددوا 
بأنفسكم  الساحرة  أبوظبي  مياه  روعة  الختبار  الفرصة  هذه  اغتنام  في 
في  خصوصًا  لإلمارة،  تمامًا  مختلفًا  وجهًا  فيها  ترون  بجولة  واالستمتاع 

حال لم يسبق لكم اإلبحار في أبوظبي. 

من أجل حجز الجوالت، سيّسر طاقم "بيليفاري مارين" بخدمتكم، 
وما عليكم سوى االتصال بالرقم: 1494 643 2 971+، أو زوروا 

الموقع اإللكتروني: /http://belevari.com لمزيد من المعلومات.  

page 29 Luxury & Travel_new look_v2_AR.indd   29 23/09/2015   02:47:50 �



www.emiratesreview.ae13 31علوم اإلمارات  |  العدد

فـنـون  و ثـقافـة

في  المعنية  الهيئات  مختلف  جهود  وبفضل  هذا،  يومنا  وفي 
الدولة، غدت قلعة الجاهلي بعد ترميمها وجهة مدهشة يقصدها 
التاريخية  الزوار كي يستمتعوا بجمالها اآلسر ويتعرفوا على قيمتها 
عن كثب، مع االسترخاء بهدوء وصفاء في محيطها األخضر األّخاذ. 
وباإلمكان أيضًا استكشاف القسم األصلي للقلعة، والذي يتألف من 

فناء ومبنيين اثنين تم ترميمهما.  
كما يمكن رؤية برج دائري الشكل تمت إعادة بنائه بحيث يحاكي 
األبراج التي كانت سائدة في العصر البرونزي؛ إذ يعود تاريخ االستقرار 
وتم  األقل،  على  خلت  عام   ٤٬٠٠٠ إلى  هيلي  منطقة  في  البشري 
تصميم هذا البرج كنسخة طبق اأًلصل عن األبراج التي تم اكتشافها 
من  المؤلف  المبنى  استكشاف  يمكن  كما  النواحي.  هذه  في 

طابقين، والذي كان الشيخ يستخدمه كمضافة الستقبال زائريه.  
ويحتضن مركز الزّوار تشكيلة من التحف الثمينة التي تتحدث عن 
تلقاها  وهدايا  وقالدات،  قديمة،  عمالت  يشمل  بما  اإلماراتي،  التاريخ 

رئيس الدولة خالل فترة حكمه.
ويلفريد  الرحالة  حول  يتمحور  دائمًا  معرضًا  القلعة  تضم  كما 
آل نهيان في  زايد بن سلطان  الشيخ  الذي لطالما استضافه  ثيسيجر 
متمّيزاً  فوتوغرافيًا  ومصّوراً  معروفًا  كاتبًا  ثيسيجر  كان  حيث  العين؛ 
الصحارى  روعة  تظهر  صور  بالتقاط  الخالي  الربع  في  مغامراته  وّثق 
نظرة  إلقاء  الزّوار  يستطيع  واليوم  المهيبة.  الذهبية  برمالها  الخاوية 
لتتاح   ،٢٠٠٨ عام  المعرض  افتتاح  منذ  األولى  للمرة  الصور  هذه  على 
أطلق  التي  الممّيزة  الشخصية  هذه  آثار  لتعّقب  فريدة  فرصة  لهم 

عليها األهالي اسم "مبارك بن لندن".  
ومن الجدير ذكره أن القلعة ترّحب بزوارها عند المدخل بقصيدة 
واحتفاًء  الطّيبة،  لذكراه  تكريمًا  األول  زايد  الشيخ  شرف  على  ُكتبت 
أذهل  ملموس  واقع  إلى  تحويلها  في  نجح  التي  الرائدة  برؤيته 

العالم. 
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تعّرفوا معنا على قلعة الجاهلي التي بدأت رحلتها عبر الزمن كمستقر للعائلة 
الحاكمة في أبوظبي، ثم تحولت إلى قاعدة عسكرية، وها هي اليوم أضحت رمزاً 

تاريخيًا بارزاً.    

شاهد على العراقة

قلعة الجاهلي منذ ما يزيد عن قرن من الزمان بشموخ تقف 
لتصون أبوظبي وتراثها، إذ حضنت فيما مضى العائلة 
ولكن  العين.  واحة  لسكان  مأوى  خير  وكانت  والمحاربين  الحاكمة 
العائلة  من  شيوخ  أو  جنود  أي  هذا  يومنا  في  تؤوي  تعد  لم  القلعة 
الحاكمة، غير أن جدرانها ما زالت تحمي تاريخًا مشرقًا لتعطي أجيال 
والمعارض  متحفها  خالل  من  العريق  الماضي  عن  لمحة  المستقبل 

التي تستضيفها. 
وتجّسد القلعة – التي تعتبر من أكبر قالع العين – مثااًل رائعًا عن 
العمارة المحلية؛ حيث تتربع وسط حدائق غّناء جميلة التصميم، فيما 
تزهو بحجارتها ذهبية اللون لتشكل معلمًا بصريًا يسحر الناظرين إلى 
بتخّيل  للزّوار  بأسلوب فّني يسمح  القلعة  ترميم  العين. وقد تم  أفق 

التاريخ الذي عاشته على مر السنين.  

مسكن العائلة الحاكمة   
من  ومأوى  كمسكن  الجاهلي  قلعة  اتّخذ  من  األول  زايد  الشيخ  كان 
في  القلعة  ببناء  أمر  حيث  أبوظبي؛  ساحل  على  تسود  التي  الرطوبة 
عام ١٨٩٠ تقريبًا، ليكتمل إنشاؤها خالل ٧ سنوات. وكان موقع القلعة 
أرض  على  قامت  فقد  الحاكمة،  للعائلة  صيفي  كمستقر  نموذجيًا 

زراعية خصبة غنية بالمياه بحكم قربها من الواحة. 
بأن  ويقال  القلعة،  داخل  عديدة  سنينًا  نهيان  آل  عائلة  وأمضت 
األب المؤسس لدولة اإلمارات العربية المتحدة – المغفور له بإذن اهلل 
الجاهلي  واستقبلت   .١٩١٨ عام  الجاهلي  قلعة  في  ُولد   – زايد  الشيخ 
السير  فيهم  بمن  فيها،  نهيان  آل  نزول  أثناء  الهاّمين  الزوار  من  الكثير 
عربية"  "رمال  كتاب  ومؤلف  الشهير  المستكشف  ثيسجر،  ويلفريد 
)Arabian Sands(، والذي كان يتردد على القلعة بشكل متكرر خالل 

أربعينيات القرن المنصرم. 
مع مرور الوقت، بدأت الجاهلي تفقد أهميتها نظراً لظهور قالع 
جديدة في أنحاء مختلفة من اإلمارة، ولم تعد مستقراً آلل نهيان، غير 
تم  إذ  نموذجية؛  عسكرية  قاعدة  جعلتها  بها  تتمتع  التي  الموارد  أن 
تحويلها في خمسينيات القرن العشرين إلى قاعدة لكشافة ساحل 
بتوسيع  وقاموا  االتحاد"،  دفاع  "قوة  باسم  الحقًا  عرفوا  الذين  عمان 
القلعة ليضيفوا إليها ثكنة عسكرية ومركزاً طبيًا جرى استخدامهما 
العربية  اإلمارات  دولة  جيش  فرق  إحدى  قبل  من  الحق  وقت  في 

المتحدة.   

اإلصالح والترميم 
بعد ذلك أخذت حالة القلعة تتدهور نظراً لما تعّرضت له من إهمال، 
اآلثار  دائرة  قّررت  عندما  الثمانينيات  حتى  الترميم  عمليات  تبدأ  ولم 
 ٢٠٠٧ عام  وفي  السابق.  ألقها  إلى  القلعة  إعادة  بالعين  والسياحة 
أنشأت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث مركزاً لتزويد الزّوار بالمعلومات، 

فضاًل عن العديد من المنشآت السياحية مثل المقهى. 
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في  المعنية  الهيئات  مختلف  جهود  وبفضل  هذا،  يومنا  وفي 
الدولة، غدت قلعة الجاهلي بعد ترميمها وجهة مدهشة يقصدها 
التاريخية  الزوار كي يستمتعوا بجمالها اآلسر ويتعرفوا على قيمتها 
عن كثب، مع االسترخاء بهدوء وصفاء في محيطها األخضر األّخاذ. 
وباإلمكان أيضًا استكشاف القسم األصلي للقلعة، والذي يتألف من 

فناء ومبنيين اثنين تم ترميمهما.  
كما يمكن رؤية برج دائري الشكل تمت إعادة بنائه بحيث يحاكي 
األبراج التي كانت سائدة في العصر البرونزي؛ إذ يعود تاريخ االستقرار 
وتم  األقل،  على  خلت  عام   ٤٬٠٠٠ إلى  هيلي  منطقة  في  البشري 
تصميم هذا البرج كنسخة طبق اأًلصل عن األبراج التي تم اكتشافها 
من  المؤلف  المبنى  استكشاف  يمكن  كما  النواحي.  هذه  في 

طابقين، والذي كان الشيخ يستخدمه كمضافة الستقبال زائريه.  
ويحتضن مركز الزّوار تشكيلة من التحف الثمينة التي تتحدث عن 
تلقاها  وهدايا  وقالدات،  قديمة،  عمالت  يشمل  بما  اإلماراتي،  التاريخ 

رئيس الدولة خالل فترة حكمه.
ويلفريد  الرحالة  حول  يتمحور  دائمًا  معرضًا  القلعة  تضم  كما 
آل نهيان في  زايد بن سلطان  الشيخ  الذي لطالما استضافه  ثيسيجر 
متمّيزاً  فوتوغرافيًا  ومصّوراً  معروفًا  كاتبًا  ثيسيجر  كان  حيث  العين؛ 
الصحارى  روعة  تظهر  صور  بالتقاط  الخالي  الربع  في  مغامراته  وّثق 
نظرة  إلقاء  الزّوار  يستطيع  واليوم  المهيبة.  الذهبية  برمالها  الخاوية 
لتتاح   ،٢٠٠٨ عام  المعرض  افتتاح  منذ  األولى  للمرة  الصور  هذه  على 
أطلق  التي  الممّيزة  الشخصية  هذه  آثار  لتعّقب  فريدة  فرصة  لهم 

عليها األهالي اسم "مبارك بن لندن".  
ومن الجدير ذكره أن القلعة ترّحب بزوارها عند المدخل بقصيدة 
واحتفاًء  الطّيبة،  لذكراه  تكريمًا  األول  زايد  الشيخ  شرف  على  ُكتبت 
أذهل  ملموس  واقع  إلى  تحويلها  في  نجح  التي  الرائدة  برؤيته 

العالم. 

page 30-31 Arts & Culture_AR.indd   31 23/09/2015   02:40:12 �



أسلوب حياة

www.emiratesreview.ae13 33علوم اإلمارات  |  العدد

متزوجين(؛  كنتم  )إن  الزواج  وشهادة  الميالد،  وشهادة  الجامعية، 
كفاءات،  من  به  تتمتعون  وما  هويتكم  الشهادات  هذه  تثبت  حيث 

وبالتالي ال بد من تصديقها كي تؤكدوا موثوقّيتها.   

أثبتوا أنفسكم 
من األفضل واألسهل أن تقوموا بتصديق مستنداتكم قبل الوصول 
إلى الدولة، بما أن هذه العملية تختلف من بلد إلى آخر، لكن في حال 
لم تصّدقوا كافة المستندات قبل المجيء، فقد تساعدكم سفارة 
إلى  مستنداتكم  إلرسال  تضطرون  قد  الحاالت  بعض  وفي  بالدكم، 
بلدكم من أجل تصديقها بالشكل المطلوب، بينما ستتولى الشركة 

التي تكفلكم باقي الخطوات.  
اختبار  إجراء  في  تتمثل  التي  التالية  الخطوة  إلى  تنتقلون  بعدها 
وتتضمن  للصدر.  شعاعية  صورة  والتقاط  للدم  فحصًا  يتضمن  طبي 
وهي  لكم،  إماراتية  هوية  بطاقة  إصدار  طلبكم  معالجة  خطوات 
بياناتكم  كافة  أخذ  وسيتم  الدولة،  في  الوافدين  لكافة  إلزامية 

البيومترية )الحيوية( لهذا الغرض أثناء إجراء االختبار الطبي.

وابذلوا قصارى جهدكم للحفاظ على بطاقة هويتكم اإلماراتية 
إذ  اإلطالق،  على  حوزتكم  في  بطاقة  أهم  فترة  بعد  ستغدو  التي 
القيادة،  لرخصة  كبديل  استخدامها  قريب  عّما  بمقدوركم  سيكون 
بطاقة  وحتى  الصحي،  التأمين  وبطاقة  اإللكترونية،  البوابة  وبطاقة 
بـ”بنك  تكون  ما  أشبه  بأنها  البطاقة  هذه  تمتاز  حيث  اآللي؛  الصّراف 
هيئة  وأن  سيما  ال  التقنيات،  أحدث  وفق  مصّمم  محمول”  بيانات 
توسيع  بهدف  المؤسسات  من  العديد  مع  تعمل  للهوية  اإلمارات 
مكافحة  في  سيسهم  مما  البطاقة،  استخدام  وإمكانيات  نطاق 
محفظتكم  وزن  تخفيف  عن  ناهيك  المعامالت،  وتسريع  االحتيال 

الشخصية! 
غضون  في  جاهزة  التاشيرة  تكون  أن  المفترض  من  ذلك،  بعد 
جواز  إلعادة  إضافية  خدمة  من  االستفادة  وبإمكانكم  عمل،  أيام   ١٠

سفركم خالل ٥ أيام مقابل رسوم إضافية. 
واحد  آن  في  اإلقامًة  تأشيرة  مع  عملكم  بطاقة  وستستلمون 
إذا  أما  لصالحها.  تعملون  التي  الجهة  ذاته  هو  كفيلكم  كان  إن 
تقّدمتم  ثم  عائلية،  تأشيرة  على  بناًء  الدولة  في  موجودين  كنتم 
على  الحصول  طلب  تقديم  عليكم  فسيكون  توظيف،  بطلب 
بطاقة عملكم بشكل منفصل، وهو ما سيتكّفل به صاحب العمل. 
المطلوبة  المستندات  كافة  إلى  الحالة  هذه  في  وستحتاجون 
ورخصة  اإلماراتية،  هويتكم  بطاقة  إلى  باإلضافة  اإلقامة،  لتأشيرة 

القيادة )إن وجدت(، والتأمين الصحي.  
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فإن  النقل،  لوسائل  وبالنسبة 
التي تتمتع بشبكة  الوحيدة في الشرق األوسط  الدولة  تمتاز بكونها 
عليكم  ما  وكل  التكلفة.  ومنخفضة  الكفاءة  عالية  عامة  مواصالت 
مسبقة  ’نول‘  بطاقة  شراء  هو  الشبكة  هذه  من  لالستفادة  فعله 
يتطلب  وال  والحافالت،  المترو  في  استخدامها  يمكن  والتي  التعبئة، 

خصم  يتم  كي  والخروج  الدخول  بوابات  عند  تمريرها  سوى  األمر 
تلقائيًا.   منها  التكلفة 

خلف المقود 
السيارات،  استئجار  أو  شراء  إلى  الدولة  في  المقيمين  من  الكثير  يميل 
ما  وهو  أواًل،  محلي  قيادة  الختبار  الخضوع  عليكم  يكون  قد  لكن 
 ٣٦ تضم  قائمة  فهناك  منه،  جئتم  الذي  البلد  على  بناًء  تحديده  يتم 
دولة يمكن لمواطنيها استبدال رخصهم السابقة بأخرى محلية بكل 

سهولة. 
دولتكم  تكن  لم  أو  سيارات،  قدتم  أن  لكم  يسبق  لم  إذا  أما 
دروس  أخذ  عليكم  فسيكون  أعاله،  المذكورة  بالقائمة  مشمولة 
مدارس  في  التسجيل  السهل  من  أنه  علمًا  للقيادة،  اختبار  وإجراء 
القيادة المحلية التي ستتولى كافة اإلجراءات الورقية بالنيابة عنكم.  

إقامتكم،  وتأشيرة  سفركم،  جواز  سوى  التسجيل  يتطلب  وال 
وإجراء اختبار للبصر، وشهادة عدم اعتراض من قبل صاحب عملكم 
تتعلمون  أنكم  تثبت  رخصة  المدرسة  ستصدر  ثم  ومن  كفيلكم،  أو 
المحلية  رخصتكم  وستنالون  عملي.  بشكل  دروسكم  لتبدأ  القيادة 
تستطيعون  أنكم  العلم  مع  القيادة،  اختبار  في  نجاحكم  بمجّرد 
كنتم  إن  إضافية  رسوم  مقابل  مستعجلة  دورة  على  الحصول 

مضطرين للجلوس وراء المقود خالل أسرع وقت ممكن. 
الهوية  وبطاقة  العمل،  وبطاقة  اإلقامة،  لتأشيرة  حيازتكم  ومع 
أنكم  يعني  فهذا  القيادة،  ورخصة  الصحي،  والتأمين  اإلماراتية، 
اآلن  وبإمكانكم  اإلمارات،  في  الجديدة  حياتكم  لبدء  مستعدون 
المدارس،  في  أطفالكم  وتسجيل  لكم،  المناسب  العقار  عن  البحث 

المصرفية.  الحسابات  وفتح 

حللتم أهاًل 
يلتزم العديد من أصحاب العمل بتأمين مسكن لكم خالل األسابيع 
اإلمارة  على  التعّرف  إمكانية  لكم  يتيحوا  كي  األولى  األشهر  أو 
البيئة  مع  تتأقلموا  كي  الزمن  من  فترة  إلى  بحاجة  فأنتم  بهدوء، 
 ٦ إلى  يحتاج  المرء  أن  على  الوافدين  بين  عام  إجماع  وثمة  الجديدة. 
وليس  األجواء،  مع  طبيعي  بشكل  ينسجم  كي  األقل  على  أشهر 
من المستغرب أن يعاني الكثيرون خالل هذه الفترة من شوق وحنين 

إلى أوطانهم. 
بأصدقائكم  االتصال  فحاولوا  كهذا،  شعور  راودكم  وإذا 
بحياتكم  التفكير  في  الوقت  من  الكثير  تقضوا  ال  لكن  وأقاربكم، 
السابقة، بل رّكزوا على كونكم انتقلتم إلى مكان رائع، وال بد لكم 
بالتفاعل  تحقيقه  يمكن  ما  وهو  هنا،  جديدة  صداقات  تكوين  من 
عن  فضاًل  الدولة،  تحتضنها  التي  والجمعيات  النوادي  مختلف  مع 
أشخاص  على  بالتعّرف  تسمح  التي  األخرى  اإلمكانيات  من  العديد 

تشاطرونهم االهتمامات واألفكار بمزيد من السهولة.    
استكشفوا اإلمكانيات المدهشة المتاحة أمامكم في اإلمارات 

بداًل من التفكير في ما مضى! 

من  كنتم  إن  نساعدكم  أن  التمويل"  "دار  في  يسّرنا 
الجديد"  بالوافد  "أهاًل  برنامج  صّممنا  فقد  الجدد؛  الوافدين 
وهو  سالسة،  بكل  االستقرار  على   لنساعدكم  خصيصًا 
أي  لتغطية  استخدامها  يمكن  ائتمان  ببطاقات  يزّودكم 
يرجى  المعلومات،  من  لمزيد  فورية.  تمويلية  احتياجات 
اإللكتروني: الموقع  زيارة  أو   ٨٠٠٣٤ الرقم:  على   االتصال 

www.financehouse.ae 

قد بدأ منذ أغسطس ٢٠١٥ العمل بقرار جديد 
يقضي بعدم قبول أي طلب للتأشيرة دون 

الحصول على تغطية تأمين صحي إلزامي في دبي
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إن كنتم من الوافدين الجدد إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، ندعوكم إلى قراءة السطور التالية 
التي ستساعدكم على االنطالق بقوة في مستقّركم الجديد.  

 بيتكم الجديد 
يرّحب بكم

رحبت اإلمارات بالمسافرين المتعبين من عناء الطريق لطالما 
ترحيب  موضع  بأنهم  فأشعرتهم  القرون،  مر  على 
سنويًا  الدولة  إلى  اآلالف  ينتقل  واليوم  ضيافتها.  وكرم  بحفاوتها 
حريصة  اإلماراتية  السلطات  وأن  سيما  ال  أفضل،  حياة  في  طامحين 
على تيسير إجراءات هذه العملية قدر اإلمكان. واآلن بعدما وصلتم، 
فأنتم على بعد خطوات قليلة فقط كي تصبحوا من سّكان إحدى 

أكثر دول العالم تقّدمًا وجدارة بالتقدير واالحترام.   

التأشيرة؛ أهم مستنداتكم
الحصول  عليكم  يجب  التي  المستندات  أهم  اإلقامة  تأشيرة  تعتبر 
استئجار  وال  مصرفي،  حساب  فتح  يمكنكم  ال  دونها  فمن  عليها، 
أوالدكم  تسجيل  أو  محلية،  قيادة  رخصة  على  الحصول  وال  عقار، 

في المدارس.  
أردتم  ما  إذا  مؤهلة  جهة  قبل  من  مكفولين  تكونوا  أن  ويجب 

هو  األول  الكفالة؛  من  نوعين  هناك  أن  علمًا  التأشيرة،  هذه  استصدار 
كفالة الموظفين، والثاني هو كفالة أفراد عائالت الموظفين.  

فإن  جديد،  عمل  عقد  بموجب  الدولة  إلى  انتقلتم  قد  كنتم  إذا 
حيث  أجلكم؛  من  اإلقامة  تفاصيل  بكافة  سيعنى  عملكم  صاحب 
في  شهرين.  خالل  ليكملها  وصولكم  قبل  العملية  بإجراء  سيبدأ 
هذه األثناء، ستحصلون على مستند مؤقت يثبت أن طلب تأشيرتكم 
حين  إلى  التأشيرة  عن  كبديل  استخدامه  ويمكن  الدراسة،  قيد 

اكتمال كافة اإلجراءات.
بعدم  يقضي  جديد  بقرار  العمل   ٢٠١٥ أغسطس  منذ  بدأ  وقد 
صحي  تأمين  تغطية  على  الحصول  دون  للتأشيرة  طلب  أي  قبول 
أن  لصالحها  تعملون  التي  الجهة  مسؤولية  ومن  دبي،  في  إلزامي 

توفر لكم هذه التغطية قبل تقديم طلبكم.
كافة  تصديق  على  تحرصوا  أن  عليكم  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
شهادتكم  يشمل  قد  بما  العملية،  في  المطلوبة  مستنداتكم 
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متزوجين(؛  كنتم  )إن  الزواج  وشهادة  الميالد،  وشهادة  الجامعية، 
كفاءات،  من  به  تتمتعون  وما  هويتكم  الشهادات  هذه  تثبت  حيث 

وبالتالي ال بد من تصديقها كي تؤكدوا موثوقّيتها.   

أثبتوا أنفسكم 
من األفضل واألسهل أن تقوموا بتصديق مستنداتكم قبل الوصول 
إلى الدولة، بما أن هذه العملية تختلف من بلد إلى آخر، لكن في حال 
لم تصّدقوا كافة المستندات قبل المجيء، فقد تساعدكم سفارة 
إلى  مستنداتكم  إلرسال  تضطرون  قد  الحاالت  بعض  وفي  بالدكم، 
بلدكم من أجل تصديقها بالشكل المطلوب، بينما ستتولى الشركة 

التي تكفلكم باقي الخطوات.  
اختبار  إجراء  في  تتمثل  التي  التالية  الخطوة  إلى  تنتقلون  بعدها 
وتتضمن  للصدر.  شعاعية  صورة  والتقاط  للدم  فحصًا  يتضمن  طبي 
وهي  لكم،  إماراتية  هوية  بطاقة  إصدار  طلبكم  معالجة  خطوات 
بياناتكم  كافة  أخذ  وسيتم  الدولة،  في  الوافدين  لكافة  إلزامية 

البيومترية )الحيوية( لهذا الغرض أثناء إجراء االختبار الطبي.

وابذلوا قصارى جهدكم للحفاظ على بطاقة هويتكم اإلماراتية 
إذ  اإلطالق،  على  حوزتكم  في  بطاقة  أهم  فترة  بعد  ستغدو  التي 
القيادة،  لرخصة  كبديل  استخدامها  قريب  عّما  بمقدوركم  سيكون 
بطاقة  وحتى  الصحي،  التأمين  وبطاقة  اإللكترونية،  البوابة  وبطاقة 
بـ”بنك  تكون  ما  أشبه  بأنها  البطاقة  هذه  تمتاز  حيث  اآللي؛  الصّراف 
هيئة  وأن  سيما  ال  التقنيات،  أحدث  وفق  مصّمم  محمول”  بيانات 
توسيع  بهدف  المؤسسات  من  العديد  مع  تعمل  للهوية  اإلمارات 
مكافحة  في  سيسهم  مما  البطاقة،  استخدام  وإمكانيات  نطاق 
محفظتكم  وزن  تخفيف  عن  ناهيك  المعامالت،  وتسريع  االحتيال 

الشخصية! 
غضون  في  جاهزة  التاشيرة  تكون  أن  المفترض  من  ذلك،  بعد 
جواز  إلعادة  إضافية  خدمة  من  االستفادة  وبإمكانكم  عمل،  أيام   ١٠

سفركم خالل ٥ أيام مقابل رسوم إضافية. 
واحد  آن  في  اإلقامًة  تأشيرة  مع  عملكم  بطاقة  وستستلمون 
إذا  أما  لصالحها.  تعملون  التي  الجهة  ذاته  هو  كفيلكم  كان  إن 
تقّدمتم  ثم  عائلية،  تأشيرة  على  بناًء  الدولة  في  موجودين  كنتم 
على  الحصول  طلب  تقديم  عليكم  فسيكون  توظيف،  بطلب 
بطاقة عملكم بشكل منفصل، وهو ما سيتكّفل به صاحب العمل. 
المطلوبة  المستندات  كافة  إلى  الحالة  هذه  في  وستحتاجون 
ورخصة  اإلماراتية،  هويتكم  بطاقة  إلى  باإلضافة  اإلقامة،  لتأشيرة 

القيادة )إن وجدت(، والتأمين الصحي.  
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فإن  النقل،  لوسائل  وبالنسبة 
التي تتمتع بشبكة  الوحيدة في الشرق األوسط  الدولة  تمتاز بكونها 
عليكم  ما  وكل  التكلفة.  ومنخفضة  الكفاءة  عالية  عامة  مواصالت 
مسبقة  ’نول‘  بطاقة  شراء  هو  الشبكة  هذه  من  لالستفادة  فعله 
يتطلب  وال  والحافالت،  المترو  في  استخدامها  يمكن  والتي  التعبئة، 

خصم  يتم  كي  والخروج  الدخول  بوابات  عند  تمريرها  سوى  األمر 
تلقائيًا.   منها  التكلفة 

خلف المقود 
السيارات،  استئجار  أو  شراء  إلى  الدولة  في  المقيمين  من  الكثير  يميل 
ما  وهو  أواًل،  محلي  قيادة  الختبار  الخضوع  عليكم  يكون  قد  لكن 
 ٣٦ تضم  قائمة  فهناك  منه،  جئتم  الذي  البلد  على  بناًء  تحديده  يتم 
دولة يمكن لمواطنيها استبدال رخصهم السابقة بأخرى محلية بكل 

سهولة. 
دولتكم  تكن  لم  أو  سيارات،  قدتم  أن  لكم  يسبق  لم  إذا  أما 
دروس  أخذ  عليكم  فسيكون  أعاله،  المذكورة  بالقائمة  مشمولة 
مدارس  في  التسجيل  السهل  من  أنه  علمًا  للقيادة،  اختبار  وإجراء 
القيادة المحلية التي ستتولى كافة اإلجراءات الورقية بالنيابة عنكم.  

إقامتكم،  وتأشيرة  سفركم،  جواز  سوى  التسجيل  يتطلب  وال 
وإجراء اختبار للبصر، وشهادة عدم اعتراض من قبل صاحب عملكم 
تتعلمون  أنكم  تثبت  رخصة  المدرسة  ستصدر  ثم  ومن  كفيلكم،  أو 
المحلية  رخصتكم  وستنالون  عملي.  بشكل  دروسكم  لتبدأ  القيادة 
تستطيعون  أنكم  العلم  مع  القيادة،  اختبار  في  نجاحكم  بمجّرد 
كنتم  إن  إضافية  رسوم  مقابل  مستعجلة  دورة  على  الحصول 

مضطرين للجلوس وراء المقود خالل أسرع وقت ممكن. 
الهوية  وبطاقة  العمل،  وبطاقة  اإلقامة،  لتأشيرة  حيازتكم  ومع 
أنكم  يعني  فهذا  القيادة،  ورخصة  الصحي،  والتأمين  اإلماراتية، 
اآلن  وبإمكانكم  اإلمارات،  في  الجديدة  حياتكم  لبدء  مستعدون 
المدارس،  في  أطفالكم  وتسجيل  لكم،  المناسب  العقار  عن  البحث 

المصرفية.  الحسابات  وفتح 

حللتم أهاًل 
يلتزم العديد من أصحاب العمل بتأمين مسكن لكم خالل األسابيع 
اإلمارة  على  التعّرف  إمكانية  لكم  يتيحوا  كي  األولى  األشهر  أو 
البيئة  مع  تتأقلموا  كي  الزمن  من  فترة  إلى  بحاجة  فأنتم  بهدوء، 
 ٦ إلى  يحتاج  المرء  أن  على  الوافدين  بين  عام  إجماع  وثمة  الجديدة. 
وليس  األجواء،  مع  طبيعي  بشكل  ينسجم  كي  األقل  على  أشهر 
من المستغرب أن يعاني الكثيرون خالل هذه الفترة من شوق وحنين 

إلى أوطانهم. 
بأصدقائكم  االتصال  فحاولوا  كهذا،  شعور  راودكم  وإذا 
بحياتكم  التفكير  في  الوقت  من  الكثير  تقضوا  ال  لكن  وأقاربكم، 
السابقة، بل رّكزوا على كونكم انتقلتم إلى مكان رائع، وال بد لكم 
بالتفاعل  تحقيقه  يمكن  ما  وهو  هنا،  جديدة  صداقات  تكوين  من 
عن  فضاًل  الدولة،  تحتضنها  التي  والجمعيات  النوادي  مختلف  مع 
أشخاص  على  بالتعّرف  تسمح  التي  األخرى  اإلمكانيات  من  العديد 

تشاطرونهم االهتمامات واألفكار بمزيد من السهولة.    
استكشفوا اإلمكانيات المدهشة المتاحة أمامكم في اإلمارات 

بداًل من التفكير في ما مضى! 

من  كنتم  إن  نساعدكم  أن  التمويل"  "دار  في  يسّرنا 
الجديد"  بالوافد  "أهاًل  برنامج  صّممنا  فقد  الجدد؛  الوافدين 
وهو  سالسة،  بكل  االستقرار  على   لنساعدكم  خصيصًا 
أي  لتغطية  استخدامها  يمكن  ائتمان  ببطاقات  يزّودكم 
يرجى  المعلومات،  من  لمزيد  فورية.  تمويلية  احتياجات 
اإللكتروني: الموقع  زيارة  أو   ٨٠٠٣٤ الرقم:  على   االتصال 

www.financehouse.ae 

قد بدأ منذ أغسطس ٢٠١٥ العمل بقرار جديد 
يقضي بعدم قبول أي طلب للتأشيرة دون 

الحصول على تغطية تأمين صحي إلزامي في دبي
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فعاليات  اإلمارات

٢٩ سبتمبر - ١٠ أكتوبر؛ معرض "ريتكس" 
لتكنولوجيا الروبوت

منطقة  في  نوعها  من  فعالية  أول  "ريتكس"  يعتبر 
يستعرض  حيث  أفريقيا؛  وشمال  األوسط  الشرق 

أحدث االبتكارات في عالم الروبوتات واألتمتة. 
المكان: فندق "الميدان"، دبي 
http://rt-exhibition.com/

٥- ٦ أكتوبر؛ القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي
والتي   – اإلسالمي  لالقتصاد  العالمية  القمة  تجمع 
تنّظمها غرفة تجارة وصناعة دبي وشركة "تومسون 
صانعي  من   ٢٬٠٠٠ من  أكثر  مظلتها  تحت   – رويترز" 
متنوعة  قضايا  لمناقشة  األعمال  وقادة  السياسات 

تدور حول األسس السبعة لالقتصاد اإلسالمي. 
المكان: مدينة جميرا، دبي 

http://giesummit.com/en/gie-summit/

٩- ١٠ أكتوبر؛ معرض القوارب المستعملة في 
"ياس مارينا"

للقوارب  معرض  أول  مارينا"  "ياس  تستضيف 
والمراكب والجت سكي وتجهيزات الرياضات المائية 
المستعملة، ويشارك في المعرض مجموعة منتقاة 
القوارب  مجاالت  في  المتخصصة  العالمات  من 
والرياضات البحرية وأسلوب الحياة الستعراض أحدث 

منتجاتها خالل عطلة نهاية األسبوع.
المكان: "ياس مارينا"، أبوظبي

http://www.yasmarina.ae/events/used-boat-
show-@-yas-marina

١١ -١٣ أكتوبر؛ مؤتمر الرعاية الرشيدة لالتحاد 
الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات

الفرصة  متيحًا  سنوي  بشكل  المؤتمر  هذا  يقام 
وغيرهم  نظرائهم  مع  يتواصلوا  كي  القطاع  لرّواد 
حول  والمعلومات  الخبرات  تبادل  بهدف  الخبراء  من 
شركاتهم  أداء  تعزيز  شأنها  من  التي  االستراتيجيات 
البيئة والصحة والسالمة واألمن،  على كافة أصعدة 
فرص  من  االستفادة  إمكانية  توسيع  جانب  إلى 

األعمال المتاحة. 
المكان: "فندق ريتز كارلتون"، مركز دبي التجاري 

العالمي، دبي 
http://gpcaresponsiblecare.com/

١٨- ٢٢ أكتوبر؛ "أسبوع جيتكس للتكنولوجيا"
من  واحداً  للتكنولوجيا"  جيتكس  "أسبوع  يعتبر 
بوابة  ويمّثل  دبي،  في  التجارية  الفعاليات  أضخم 
تسمح للشركات العالمية بالدخول إلى سوق الشرق 
األوسط التي تعّد من أسرع األسواق االستثمارية نمواً 

في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  
المكان: مركز دبي التجاري العالمي، دبي

http://www.gitex.com/

١٩- ٢١ أكتوبر؛ القمة العالمية للسياحة الحالل 
تعتبر هذه القّمة الفعالية األكبر من نوعها للسياحة 
لمجموعة  ملتقى  بمثابة  وهي  العالم،  في  الحالل 
والمشاريع،  العالميين،  الخبراء  من  مسبوقة  غير 
والموّردين، وصانعي السياسات، إلى جانب اشتمالها 
ومؤتمر  جهة،   ٢٠٠ من  أكثر  بمشاركة  معرض  على 

يشارك فيه ما يزيد على ١٠٠٠ موفد. 
المكان: مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبوظبي

http://whtsexpo.com/

٢٠- ٢١ أكتوبر؛ معرض حقوق االمتياز في الشرق األوسط 
حقوق  جمعية  تنظمه  الذي   – المعرض  هذا  يعتبر 
 )MENAFA( االمتياز في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
األوسط؛  الشرق  في  االمتياز  لحقوق  فعالية  أهم   –
والخبراء  المتحدثين  من  مجموعة  فيه  تشارك  حيث 
المرموقين عالميًا في هذا المجال، ويتيح فرصًا ممّيزة 
مع  التواصل  لقاءات  جانب  إلى  والتواصل،  للتطّور 

المشترين، فضاًل عن الحفل السنوي لتوزيع الجوائز. 
المكان: فندق "جميرا بيتش"، دبي

http://www.menafa.com/expo/

٢۷- ۲٩ أكتوبر؛ أسبوع تنمية التجارة العالمية
تشّكل هذه الفعالية – التي يتم تنظيمها بالتعاون 
واألعمال  التجارة  لرّواد  منصة   – االقتصاد  وزارة  مع 
االبتكار والتواصل، واالرتقاء  يتباحثوا سبل تعزيز  كي 

بمستوى التجارة والتنمية االقتصادية العالميين. 
المكان: مركز دبي المالي العالمي، دبي

http://www.kwglobaltrade.com/

۲٠ نوفمبر – ١۲ ديسمبر؛ مهرجان الشيخ زايد التراثي
التكنولوجيا  بين  ما  السنوي  المهرجان  هذا  يجمع 
يتضمن  إذ  اإلماراتي؛  التراث  إحياء  بهدف  والثقافة 
مجموعة من المتاحف الحّية التي تعّرف الزّوار على تاريخ 

البالد عبر أنشطة تفاعلية وعوامل جذب تنبض بالحياة. 
المكان: الوثبة، أبوظبي
http://www.szhf.ae/

۲٦- ۲۷ نوفمبر؛ مؤتمر "مينا فوركس" الخامس 
عشر، الصناديق المدارة وفرص االستثمار  

المالية،  الوساطة  لشركات  منصة  المؤتمر  هذا  يتيح 
من  والمستثمرين  والمحللين،  التكنولوجيا،  وموفري 
األفكار  ويتبادلوا  يتناقشوا  كي  العالم  أنحاء  مختلف 
والممارسات حول كافة الشؤون المتعلقة بهذا المجال. 
المكان: "منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء 

السياحي"
http://www.meforexexpo.com/

٢۷-٢٩ نوفمبر، سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى 
للفورموال ١

للفورموال  الكبرى  للطيران  االتحاد  جائزة  سباق  يعتبر 
إلى  األوسط،  الشرق  في  رياضية  فعالية  أضخم  واحد 
جانب كونه الجولة األخيرة من موسم ٢٠١٥ للفورموال ١.  

المكان: حلبة ياس مارينا 
http://www.yasmarinacircuit.com/en/formula-

1/2015-grand-prix

١٥ أكتوبر؛ األّول من محّرم 
يحتفل  حيث  الهجرية؛  السنة  رأس  بداية  محّرم  من  األول  يمّثل 
مّكة  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  هجرة  بذكرى  المسلمون 

المكّرمة إلى المدينة المنّورة. 

٣٠ نوفمبر، يوم الشهيد
أعلن رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هذا 
العام عن اختيار تاريخ ٣٠ نوفمبر من كّل عام يومًا سنويًا لالحتفاء 
تجاه  واجباتهم  أداء  أثناء  بحياتهم  ضّحوا  الذين  الشهداء  بذكرى 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

۲ ديسمبر؛ اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة  
النسحاب  السنوية  بالذكرى  اليوم  هذا  في  اإلماراتيون  يحتفل 
 ١ بتاريخ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتأسيس  البريطانية  القوات 

ديسمبر ١٩۷١. 

العاّمة  العطالت 

الفعاليات القادمة التي ستستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة... 

فعاليات اإلمارات

page 35 events diary_AR.indd   35 29/09/2015   04:37:09 �



www.dusejamoto.com

We are proud to be agents for Triumph, Vespa, Aprilia, Motoguzzi and Piaggio. 
We also make sure they stay in great shape by servicing and loving them. 
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of amazing machinery.

bleed guide.indd   1 27/09/2015   14:54

www.emiratesreview.ae13 35علوم اإلمارات  |  العدد

فعاليات  اإلمارات

٢٩ سبتمبر - ١٠ أكتوبر؛ معرض "ريتكس" 
لتكنولوجيا الروبوت

منطقة  في  نوعها  من  فعالية  أول  "ريتكس"  يعتبر 
يستعرض  حيث  أفريقيا؛  وشمال  األوسط  الشرق 

أحدث االبتكارات في عالم الروبوتات واألتمتة. 
المكان: فندق "الميدان"، دبي 
http://rt-exhibition.com/

٥- ٦ أكتوبر؛ القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي
والتي   – اإلسالمي  لالقتصاد  العالمية  القمة  تجمع 
تنّظمها غرفة تجارة وصناعة دبي وشركة "تومسون 
صانعي  من   ٢٬٠٠٠ من  أكثر  مظلتها  تحت   – رويترز" 
متنوعة  قضايا  لمناقشة  األعمال  وقادة  السياسات 

تدور حول األسس السبعة لالقتصاد اإلسالمي. 
المكان: مدينة جميرا، دبي 

http://giesummit.com/en/gie-summit/

٩- ١٠ أكتوبر؛ معرض القوارب المستعملة في 
"ياس مارينا"

للقوارب  معرض  أول  مارينا"  "ياس  تستضيف 
والمراكب والجت سكي وتجهيزات الرياضات المائية 
المستعملة، ويشارك في المعرض مجموعة منتقاة 
القوارب  مجاالت  في  المتخصصة  العالمات  من 
والرياضات البحرية وأسلوب الحياة الستعراض أحدث 

منتجاتها خالل عطلة نهاية األسبوع.
المكان: "ياس مارينا"، أبوظبي

http://www.yasmarina.ae/events/used-boat-
show-@-yas-marina

١١ -١٣ أكتوبر؛ مؤتمر الرعاية الرشيدة لالتحاد 
الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات

الفرصة  متيحًا  سنوي  بشكل  المؤتمر  هذا  يقام 
وغيرهم  نظرائهم  مع  يتواصلوا  كي  القطاع  لرّواد 
حول  والمعلومات  الخبرات  تبادل  بهدف  الخبراء  من 
شركاتهم  أداء  تعزيز  شأنها  من  التي  االستراتيجيات 
البيئة والصحة والسالمة واألمن،  على كافة أصعدة 
فرص  من  االستفادة  إمكانية  توسيع  جانب  إلى 

األعمال المتاحة. 
المكان: "فندق ريتز كارلتون"، مركز دبي التجاري 

العالمي، دبي 
http://gpcaresponsiblecare.com/

١٨- ٢٢ أكتوبر؛ "أسبوع جيتكس للتكنولوجيا"
من  واحداً  للتكنولوجيا"  جيتكس  "أسبوع  يعتبر 
بوابة  ويمّثل  دبي،  في  التجارية  الفعاليات  أضخم 
تسمح للشركات العالمية بالدخول إلى سوق الشرق 
األوسط التي تعّد من أسرع األسواق االستثمارية نمواً 

في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  
المكان: مركز دبي التجاري العالمي، دبي

http://www.gitex.com/

١٩- ٢١ أكتوبر؛ القمة العالمية للسياحة الحالل 
تعتبر هذه القّمة الفعالية األكبر من نوعها للسياحة 
لمجموعة  ملتقى  بمثابة  وهي  العالم،  في  الحالل 
والمشاريع،  العالميين،  الخبراء  من  مسبوقة  غير 
والموّردين، وصانعي السياسات، إلى جانب اشتمالها 
ومؤتمر  جهة،   ٢٠٠ من  أكثر  بمشاركة  معرض  على 

يشارك فيه ما يزيد على ١٠٠٠ موفد. 
المكان: مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبوظبي

http://whtsexpo.com/

٢٠- ٢١ أكتوبر؛ معرض حقوق االمتياز في الشرق األوسط 
حقوق  جمعية  تنظمه  الذي   – المعرض  هذا  يعتبر 
 )MENAFA( االمتياز في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
األوسط؛  الشرق  في  االمتياز  لحقوق  فعالية  أهم   –
والخبراء  المتحدثين  من  مجموعة  فيه  تشارك  حيث 
المرموقين عالميًا في هذا المجال، ويتيح فرصًا ممّيزة 
مع  التواصل  لقاءات  جانب  إلى  والتواصل،  للتطّور 

المشترين، فضاًل عن الحفل السنوي لتوزيع الجوائز. 
المكان: فندق "جميرا بيتش"، دبي

http://www.menafa.com/expo/

٢۷- ۲٩ أكتوبر؛ أسبوع تنمية التجارة العالمية
تشّكل هذه الفعالية – التي يتم تنظيمها بالتعاون 
واألعمال  التجارة  لرّواد  منصة   – االقتصاد  وزارة  مع 
االبتكار والتواصل، واالرتقاء  يتباحثوا سبل تعزيز  كي 

بمستوى التجارة والتنمية االقتصادية العالميين. 
المكان: مركز دبي المالي العالمي، دبي

http://www.kwglobaltrade.com/

۲٠ نوفمبر – ١۲ ديسمبر؛ مهرجان الشيخ زايد التراثي
التكنولوجيا  بين  ما  السنوي  المهرجان  هذا  يجمع 
يتضمن  إذ  اإلماراتي؛  التراث  إحياء  بهدف  والثقافة 
مجموعة من المتاحف الحّية التي تعّرف الزّوار على تاريخ 

البالد عبر أنشطة تفاعلية وعوامل جذب تنبض بالحياة. 
المكان: الوثبة، أبوظبي
http://www.szhf.ae/

۲٦- ۲۷ نوفمبر؛ مؤتمر "مينا فوركس" الخامس 
عشر، الصناديق المدارة وفرص االستثمار  

المالية،  الوساطة  لشركات  منصة  المؤتمر  هذا  يتيح 
من  والمستثمرين  والمحللين،  التكنولوجيا،  وموفري 
األفكار  ويتبادلوا  يتناقشوا  كي  العالم  أنحاء  مختلف 
والممارسات حول كافة الشؤون المتعلقة بهذا المجال. 
المكان: "منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء 

السياحي"
http://www.meforexexpo.com/

٢۷-٢٩ نوفمبر، سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى 
للفورموال ١

للفورموال  الكبرى  للطيران  االتحاد  جائزة  سباق  يعتبر 
إلى  األوسط،  الشرق  في  رياضية  فعالية  أضخم  واحد 
جانب كونه الجولة األخيرة من موسم ٢٠١٥ للفورموال ١.  

المكان: حلبة ياس مارينا 
http://www.yasmarinacircuit.com/en/formula-

1/2015-grand-prix

١٥ أكتوبر؛ األّول من محّرم 
يحتفل  حيث  الهجرية؛  السنة  رأس  بداية  محّرم  من  األول  يمّثل 
مّكة  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  هجرة  بذكرى  المسلمون 

المكّرمة إلى المدينة المنّورة. 

٣٠ نوفمبر، يوم الشهيد
أعلن رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هذا 
العام عن اختيار تاريخ ٣٠ نوفمبر من كّل عام يومًا سنويًا لالحتفاء 
تجاه  واجباتهم  أداء  أثناء  بحياتهم  ضّحوا  الذين  الشهداء  بذكرى 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

۲ ديسمبر؛ اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة  
النسحاب  السنوية  بالذكرى  اليوم  هذا  في  اإلماراتيون  يحتفل 
 ١ بتاريخ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتأسيس  البريطانية  القوات 

ديسمبر ١٩۷١. 

العاّمة  العطالت 

الفعاليات القادمة التي ستستضيفها دولة اإلمارات العربية المتحدة... 
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ال شيء يضاهي أن تنتهي األمور بابتسامة

خفايف

نصب حجري مهول تحت حجارة "ستونهنج" العمالقة! 
تم اكتشاف كتلة حجرية عمالقة على بعد ميلين من الموقع األثري 
االكتشاف  هذا  بأن  ويبدو  المتحدة،  المملكة  في  ستونهنج  الشهير 
الحديث عبارة عن بقايا من نصب حجري ضخم كان قابعًا تحت األرض 
 ٩٠ من  مؤلف  وهو  الحديث،  الحجري  العصر  منذ  عام   ٤٬٠٠٠ من  ألكثر 
رادارات  باستخدام  عليه  العثور  وتم  أقدام.   ٤ عن  طوله  ويزيد  حجرة، 
سهل  في  أقدام  ثالثة  عمق  على  األرض  سطح  اختراق  على  قادرة 
يعتقدون  الذين  اآلثار  علماء  االكتشاف  هذا  أذهل  وقد  ساليسبري. 
موقع  بأن  علمًا  األوروبية،  القاّرة  في  حجري  نصب  أكبر  أمام  بأنهم 
التاريخ  علماء  حّير  ستونهنج 
على مّر القرون، وقد أتى هذا 
الذي   ‐ الجديد  االكتشاف 
اسم  باإلنجليزية  عليه  ُأطلق 
اللغز  ليزيد   ‐  Super Henge
تعقيداً، ويضيف فصاًل جديداً 

من الغموض. 

العلماء يميطون اللثام عن سر قدرات 
أبي بريص الغامضة

على  بقدرته  العلماء  أبوبريص  أدهش  لطالما 
بكل  بالسقوف  والتعّلق  الجدران  تسّلق 
جامعة  أجرته  جديداً  بحثًا  لكن  سالسة، 
الواليات  في  أمهرست  ماساتشوستس 
المذهلة،  القدرة  هذه  سر  كشف  المتحدة 
تمتلك  إذ  سي"؛  بي  "بي  لقناة  وفقًا 
تسمح  مجهرية  شعيرات  السحالي  هذه 
ألي  الحاجة  دون  السطوح  بشتى  بااللتصاق  لها 
بأن  العلماء  واكتشف  سطحي.  توّتر  أي  أو  سوائل 
نمت،  كّلما  صالبة  أكثر  تصبح  السحالي  أجسام 
قدرتها  ويعّزز  بالنابض  تكون  ما  أشبه  يجعلها  مما 
على االلتصاق لحمل أوزان أثقل. وال تقتصر ميزة هذا 
عن  أوضح  صورة  العلماء  أعطى  كونه  على  الكشف 
الحيوانات المتسّلقة، بل يمكن كذلك أن يستفيد منه 

المهندسون في تصميم مواد الصقة أقوى. 

"ديبي" أول ديناصور رّحال!
الهيكل  أن  نيوز"  "سكاي  ذكرت 
العظمي للديناصور "ديبي" ‐ وهو 
ديناصور من نوع "ديبلودوكس" 
‐ سيغادر مكان عرضه الرئيسي 
الطبيعي  التاريخ  متحف  في 
جولة  إجراء  بهدف  البريطاني 
حول المملكة المتحدة؛ إذ تمت 

المملكة كي تكون محطات في  العديد من المؤسسات في  دعوة 
استضافة هذه الرحلة التي ستبدأ عام ٢٠١٨. وستتطلب الرحلة تفكيك 
هيكل "ديبي" ‐ بطوله البالغ ٧٠ قدمًا ‐ وإعادة تركيبه في كل واحدة 
من هذه المحطات، وهي عملية تقتضي ترتيب ٢٩٢ عظمة بكل عناية 
ودّقة، بما يشمل ٧٠ فقرة ذيلية. وبهذا يكون "ديبي" أكبر المعروضات 
مختلفة.  أماكن  في  لعرضها  جولة  إطار  في  المتحف  ينقلها  التي 
ويشار إلى أن هذا الهيكل هو عبارة عن نسخة طبق األصل عن هيكل 
في   ١٨٩٨ عام  اكتشافه  تم  ديبلودوكس  نوع  من  لديناصور  عظمي 
الواليات المتحدة األمريكية. ويمّثل "ديبي" معلمًا من معالم متحف 
التاريخ الطبيعي، إذ كان يقف مرّحبًا بالزوار عند المدخل منذ عام ١٩٧٩، 
لدرجة أنه تم إطالق حملة "أنقذوا ديبي" على مواقع التواصل االجتماعي 
بعد إعالن قرار استبداله بهيكل عظمي لحوت أزرق، غير أن هذه الحملة 
فشلت، مما سيتيح الفرصة للكثيرين في شتى أنحاء البالد كي يلتقوا 

بـ"ديبي" الذي يعتزم زيارتهم! 

مليونيرة تضع في وصيتها خطة بقيمة ١٠٠ ألف دوالر 
للعناية بحيواناتها االليفة 

وضعت المليونيرة ليسلي آن ماندل ‐ المقيمة 
في مانهاتن بنيويورك ‐ خطة للعناية بكل 
نوع  من  )وهي  األليفة  طيورها  من  واحد 
صحيفة  ذكرته  لما  وفقًا  وذلك  وفاتها،  بعد  "كوكتيل"( 
"نيويورك بوست"؛ إذ حّددت ماندل في وصيتها في أي األيام يجب تنظيف 
مسكن طيورها، والمتجر الفاخر الذي يجب شراء طعام الطيور منه، 
عالوة على ذكر الوجبات المفّضلة لطيورها. وال يقتصر األمر على ذلك فحسب، 
بل أسست المليونيرة صندوقًا خصيصًا لهذه الغاية مع قيامها بتعيين ابن زوجها 
أمينًا له، وستحظى قطتها كيكي وكلب اإلنقاذ فروستي بنصيب من الرعاية في 

إطار الصندوق الذي أسّسته المليونيرة لهذا الغرض. 

السلحفاة "بيرتي" يدخل موسوعة غينيس!
حجز ذكر السلحفاة  "بيرتي"- وهو سلحفاة نمرية من جنوب أفريقيا 
‐ لنفسه مكانًا في موسوعة غينيس لألرقام القياسية بصفته أسرع 
نيوز"؛  "سكاي  قناة  ذكرته  ما  بحسب  وذلك  العالم،  في  سلحفاة 
حيث انتزع "بيرتي" هذا اللقب نظراً لقدرته على السير بسرعة ٠٬٠٦ في 
الساعة، مما يعني أنه قادر على قطع مسافة ١٠٠ متر )١٠٩ ياردات( خالل 
الذي كان قد سجّله ذكر  السابق  القياسي  الرقم  ٦ دقائق، محّطمًا 

السلحفاة "تشارلي" من ساوث يوركشاير عام 
"بيرتي" في كونه  ١٩٧٧. وتكمن ميزة 

أسرع بمرتين من أقرانه من السالحف 
ببطئها  تشتهر  التي  المخلوقات   ‐

الشديد كما نعلم جميعًا. ويقطن 
في  "شيلي"  صديقته  مع  "بيرتي" 
يتسم  لهما  مخصص  صندوق 

بالرياضيين  يليق  فخامة  بمستوى 
النجوم.  
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