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الكلمة االفتتاحية

الفريد نعود  بتصميمه  الجديد  عددنا  في  إليكم    
الشتاء  فصل  مرور  بعد  بالسرور  مغمورين    
به  يبنض  ما  بكل  الربيع  فصل  وحلول  المعتدل   
من حيوية. وكما تعلمون، فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة ال تهدأ 
ثقافة  يعكس  بما  متسارعة  تغّيرات  من  تشهده  لما  نظًرا  حاٍل  على 
ال  لذا  والنشاط،  بالحركة  مرتبطة  كانت  لطالما  التي  األصلية  شعبها 

عجب في أن تغدو اليوم إحدى أسرع الدول تطوًرا في العالم. 
ا في إرساء  وفي هذا العّدد نعّرفكم على شركة لعبت دوًرا هاّمً
تغّيرات  من  عليه  ينطوي  ما  بكل  اإلماراتي  المعماري  المشهد  أسس 
اليوم؛ حيث يعزى إلى "دار االستشارات المعمارية" الفضل في تصميم 
 ۸ الصفحة  في  وتنتظركم  الدولة.  في  تمّيًزا  الصروح  أكثر  من  عدٍد 
الدولة  مستقبل  "تصميم"  في  الشركة  مساهمة  عن  عاّمة  لمحة 
انطالًقا من قدراتها المعمارية التي تنسجم بكل تناغم مع طموحات 

البالد ومساعيها.  
وباالنتقال إلى الصفحة ۱۲ ستتعرفون على الدور الذي من المتوقع أن 
الطاقة  قطاع  ضمن  نوعية  نقلة  إحداث  في  األخضر  الوقود  يلعبه 
هذا  على  الطلب  وصول  ظل  في  والسيما  اإلماراتي،  والبتروكيماويات 
مجموعة  دفع  مما  مسبوقة،  غير  مستويات  إلى  الوقود  من  النوع 
اغتنام  على  العمل  إلى   - الشارقة  في  مقّرها  الواقع   - "بتريكسو" 

الفرص الكبيرة التي تلوح في األفق.
الطريق  عن  لمحة   ۱۸ الصفحة  تعطيكم  الوقود،  عن  وبالحديث 
الوعرة التي يتحّتم على قطاع النفط أن يسلكها قبل عودة األسعار 
إلى حالتها الطبيعية، مع التأكيد على أّن الدولة مرّشحة بقوة للخروج 

من هذه األزمة دون أي ضرر ُيذكر.
هذا  شركاتهم  أداء  لتحسين  سبل  عن  يبحثون  ممن  كنتم  وإذا 
على  نظرة  ألقوا  مؤسسي؟  وديعة  حساب  بفتح  فكّرتم  هل  العام، 
تضمن  التي  المؤسسية  الودائع  مزايا  تستكشفوا  كي   ۱٥ الصفحة 

عائدات مدهشة في إطار فترات استثمارية مرنة.
وفي هذه األوقات التي تشهد تطوًرا سريًعا لعادات اإلنفاق لدرجة 
فإن  الذكية،  هواتفنا  من  أصبع  بنقرة  التسّوق  على  قادرين  غدونا  أّننا 

موازية  بسرعة  تتطّور  السيبرانية  الجريمة 
لألسف، لذا ننصحكم بالتعريج على الصفحة 
۱٦ كي تتطلعوا على السبل التي تتيح إنفاق 

أموالكم عبر اإلنترنت بشكل آمن.
التمويل  قطاع  يشّكل  ال  وبالتأكيد 
من  البالد  تشهده  لما  استثناًء  اإلسالمي 
تطورات مذهلة؛ إذ تواصل دبي المضي قدًما 

أهاًل بكم في  
اإلمارات!  علوم 

اإلسالمي  التمويل  يحّقق  فيما  اإلسالمي،  لالقتصاد  مبادرتها  في  بثقة 
تفّوًقا واضًحا على نظيره التقليدي في الدولة. ألقوا نظرة على األسباب 

الكامنة وراء ذلك في الصفحة ٢٠.
فرض  في  تتمّثل  األمام  نحو  أخرى  خطوة  عن  نحّدثكم  كما 
العام  من  يونيو  بحلول  دبي  سكان  لكافة  اإللزامي  الصحي  التأمين 
ذلك  يعنيه  ما  على  تتعرفوا  كي   ٢٢ الصفحة  في  رافقونا  الجاري، 

بالنسبة لكم ولشركاتكم.
المخّدمة  الشقق  قطاع  على  الضوء  نسّلط   ٢٤ الصفحة  وفي 
بأن دبي  في المنطقة وما ينطوي عليه من فرص واعدًة جّمة، علًما 

الرائدتين إقليمًيا على هذا الصعيد.  وأبوظبي تعتبران 
عالوة على ما سبق، ثّمة تغيير آخر من شأنه إحداث تأثير ملموس 
في مناخ األعمال في الدولة، وهو إقرار القانون االتحادي رقم ٢ لسنة 
لذا  المشتركة،  المساهمة  وشركات  التجارية  الشركات  بشأن   ٢٠۱٥
هذا  مضاعفات  على   ۲٦ الصفحة  في  المحاماة‘  ’بيت  خبراء  يطلعنا 

األمر بالنسبة للشركات العاملة في الدولة.
الحياة  نمط  بسبب  دائم  وإجهاد  توّتر  من  تعانون  كنتم  وإن 
فالتوتر  واالسترخاء؛  الراحة  من  قسًطا  أنفسكم  امنحوا  المعاصرة، 
في  عليكم  نقترح  لهذا  األمراض،  من  للكثير  رئيسًيا  مسبًبا  يعتبر 
الصفحة ۲۸ مجموعة من السبل غير الشائعة رغم فعاليتها الكبيرة 

التوّتر. في مكافحة 
وربما قد يكون من المريح أن بعض األشياء تبقى على حالها رغم 
كل ما يشهده عالمنا من تغّيرات متسارعة، ومن هذه األشياء السحر 
السرمدي للؤلؤ الذي يعتبر من أعرق المجوهرات التي عرفتها البشرية 
كانت  لطالما  التي  الخليج  منطقة  في  والسيما  السنين،  آالف  منذ 
من  استفيدوا  البّراقة.  الكرات  لهذه  موطٍن  خير  الدافئة  مياهها 

نصائحنا حول شراء هذه النفائس والعناية بها على الصفحة ۲٩.
لذا  أنفسنا،  عن  للتخفيف  أخرى  ناجعة  طريقة  السينما  وتعتبر 
رافقونا في الصفحة ۳٠ لنطلعكم على مسيرة السينما اإلماراتية التي 
القوي  الحكومي  الدعم  بفضل  العالمية  نحو  بنجاح  طريقها  تشق 

والمواهب المحلية الصاعدة.
عن  لالبتعاد  طريقة  أفضل  لعل  وأخيًرا، 
صخب الحياة المعاصرة هي التوّجه إلى أحضان 
واالستمتاع  رائعة  أوقات  لتمضية  الطبيعة 
لذلك  واألصدقاء،  األحبة  مع  شهية  بوجبات 
نقّدم لكم بضعة نصائح وإرشادات قّيمة بهذا 

الخصوص في الصفحة ۳۲. 
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األعمال

حل مبتكر ألجل ُمعامالت إلكترونية آمنة 
تم  حيث  سكيور"،   3D" الحماية  ميزة  التمويل  دار  أطلقت 
االئتمانية  التمويل  دار  بطاقات  لكافة  الخاصية  هذه  تفعيل 
المعامالت  إتمام  عند  والحماية  األمان  من  بمزيد  لتتمتع 
سكيور"   3D" الحماية  ميزة  وتعتمد  اإلنترنت.  عبر  الشرائية 
مرور  كلمة  على  الشرائية  المعامالت  إتمام  على  للمصادقة 
صاحب  ينوي  شرائية  معاملة  لكل  إنشاؤها  يتم  خاصة 
البطاقة القيام بها كل على حدة. وتعليًقا على تقديم ميزة 
الحماية "3D سكيور"، قال حسنين يوسف خوجة، رئيس دائرة 
الكرام من  التمويل: "سيتمكن عمالؤنا  األفراد في دار  تمويل 
استخدام بطاقات دار التمويل االئتمانية والتسّوق اإللكتروني 
وبأعلى  بأمان  الشرائية  المعامالت  إتمام  بشأن  القلق  دون 

درجات الحماية".   

استخدام  لتقليص  خضراء  مبادرة 
األوراق 

أطلقت "دار التمويل" حملة بيئية 
في إطار مبادرتها الهادفة لالستغناء 
عن استخدام األوراق؛ حيث تهدف 
تغييرات  إحداث  إلى  الحملة 
جذرية بهدف تحويل الشركة 
من مؤسسة مستهلكة لألوراق 
إلى مؤسسة تقوم على التقنيات 
الرقمية الذكية. وستشتمل بعض 
تنفيذها  المزمع  التغييرات  هذه 
إلكترونًيا،  المستندات  نشر  على 
اإلنترنت  قنوات  عبر  والتواصل 
بدًلا من البريد التقليدي، وتخزين 
من  بدًلا  سحابًيا  المستندات 
طباعتها، وإعادة تدوير األوراق، 
فضًلا عن حملة توعية داخلية 
لموظفي الشركة. ويشار إلى 
أن هذه الخطوة تشّكل المرحلة 
مبادرات  سلسلة  من  األولى 
التمويل"  "دار  تعتزم  بيئية 

إطالقها.  

تكّرم  التأمين"  "دار  الخليجي"،  المرور  "أسبوع  إطار   في 
۱٠ سائقين التزموا بمعايير القيادة اآلمنة 

لتأمين  مجانية  وثائق  سائقين  لعشرة  التأمين"  "دار  قّدمت 
الحوادث الشخصية الفردية تكريًما اللتزامهم بالقيادة اآلمنة، 
وجمعية  الداخلية  ووزارة  التأمين  هيئة  مع  بالتعاون  وذلك 
مساعي  سياق  في  الخطوة  هذه  وتندرج  للتأمين.  اإلمارات 
الشركة الهادفة إليجاد بيئة أكثر أمًنا وسالمة في الدولة، وقال 
"إن  معّلًقا:   - التأمين"  لـ"دار  التنفيذي  الرئيس   - عثمان  محمد 
مشاركة دار التأمين في أسبوع المرور الخليجي تدعم مساعي 
تواكب  فاعلة  مرورية  قواعد  لوضع  المتواصلة  اإلمارات  دولة 
ظل  في  حلقاتها  تتواصل  التي  والعمرانية  الحضارية  النهضة 
بشأن  الرشيدة  للقيادة  الثاقبة  والرؤية  الحكيمة  السياسة 
الحقيقي  المال  رأس  باعتباره  وتنميته  البشري  العنصر  سالمة 

للدولة".   

دار التمويل ُتشارك في المعرض الوطني الثامن عشر للتوظيف 
والذي  للتوظيف  عشر  الثامن  الوطني  المعرض  إطالق  تم 
القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الشيخ  السمو  صاحب  افتتحه 
اكسبو  مركز  في   - الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
الشارقة - بهدف تقديم فرص عمل للمواطنين حديثي التخرج 
لينا  قالت  الدولة.  في  والخاص  العام  القطاعين  من  كل  في 
األعرج، رئيس دائرة الموارد البشرية والخدمات العامة لمجموعة 
التوطين  سياسة  بدعم  التمويل  دار  في  "نلتزم  التمويل:  دار 
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة عبر جذب الكوادر الماهرة 
الوطني  "المعرض  كان  ولطالما  السوق،  في  والموهوبة 
من  جديدة  كوادر  وتوظيف  لجذب  متميًزا  منبًرا  للتوظيف" 
هذا  في  التمويل  دار  مشاركة  أبرزت  وقد  التخرج.  حديثي 
المالي  القطاع  إلى  الوطنية  العمالة  دخول  أهمية  المعرض 
والذي يعد خياًرا مثالًيا لمسيرة وظيفية متميزة لمواطني دولة 
أثناء مشاركتنا على  اإلمارات العربية المتحدة. كما حرصنا في 
عرض مختلف برامج التدريب والتأهيل وفرص العمل المتنوعة 

التي توفرها دار التمويل".   
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األعمال

اإللكتروني  موقعها  تطلق  لالستثمار"  ام  "كاب 
الجديد 

إمكانية  لالستثمار"  ام  لـ"كاب  الجديد  اإللكتروني  الموقع  يتيح 
بما يعّزز  المعلومات بكل سهولة وسرعة  الحصول على أهم 
هذا  وفي  الشركة.  وخدمات  ومنتجات  لدور  العمالء  فهم 
ام  لـ"كاب  المنتدب  العضو  خّياطة،  وسيم  محمد  قال  الصدد 
لالستثمار": "يخاطب الموقع اإللكتروني الجديد المستخدمين 
المحّسنة  ووظائفه  والبسيط  السلس  بتصميمه  النهائيين 
ومحتواه الغني الذي يرّكز على رسالة الشركة الهادفة لتزويد 
ممّيزة  وخدمات  عالية،  قيمة  ذات  استثمارية  بحلول  العمالء 

إلدارة األصول". 

إطفاء المصابيح الكهربائية دعًما لساعة األرض 
شاركت "دار التمويل" في "ساعة األرض ۲٠۱٦" التي أقيمت يوم 
السبت ۱٩ مارس  ۲٠۱٦ من الساعة 08:30 مساًء وحتى الساعة 
إطفاء  تم  حيث  مساًء؛   09:30
المصابيح الكهربائية في أفرع 
الساعة  هذه  طوال  الشركة 
انسجاًما مع التزام "دار التمويل" 
بدعم الجهود الرامية لحماية 
البيئة والتوعية بمشكلة التغّير 
الشركة  ترى  حيث  المناخي؛ 
بأّنه يجدر بمجتمع األعمال بذل 
سبيل  في  الجهد  من  مزيد 
من  عالمنا  يواجهه  ما  تجاوز 
تحديات على صعيد االستدامة، 
للمشاركة  يدفعها  ما  وهو 
في فعاليات هادفة على غرار 

"ساعة األرض". 

أرباح  توزيع  ُتقر  التمويل  دار 
ُتعادل 10٪ من رأسمالها المدفوع 
توزيع  إقرار  عن  التمويل  دار  أعلنت 
أرباح تعادل 10٪ من رأسمالها وذلك 
اإلدارة  مجلس  لتوصية  طبًقا 
وموافقة مصرف اإلمارات العربية 

المركزي. المتحدة 
األرباح،  توزيع  إقرار  على  وتعليًقا 
القبيسي،  عبداهلل  محمد  قال 
التمويل:  دار  إدارة  مجلس  رئيس 
األعوام  في  كما  متفائلون  "نحن 

مساهمينا  طموحات  ُتلبي  نتائج  تحقيق  على  بقدرتنا  السابقة 
وتعزيز قوة مجموعة دار التمويل في السوق."   

دول مجلس التعاون الخليجي 
المرتبة  مجتمعًة قد تحتل 
من  العالم  على  السادسة 

حيث حجم االقتصاد بحلول ۲٠۳٠
بحسب أحدث نسخة من تقرير "محّركات النمو" الصادر عن "إرنست 
لدول  المتوقع  من  فإنه  قّوة"،  االتحاد  "في  عنوان  تحت  يونج"  آند 
كونها  من  بدًلا  واحدًة  سوًقا  تغدو  أن  الخليجي  التعاون  مجلس 
عّدة أسواق كما هو الحال اليوم، وقد تصبح التاسعة على مستوى 
أو  الكندية  السوق  حجم  يعادل  بما  الحجم  حيث  من  العالم 
الخليج  دول  نجحت  وإذا  الهندية.  السوق  يضاهي  ويكاد  الروسية 
الـ۱٥  بالمئة سنوًيا على مدى األعوام   ۳٫۲ النمو بمعّدل  في مواصلة 
السادسة  االقتصادية  المنظومة  إلى  تتحّول  قد  فإنها  القادمة، 
مقربة  على  لتصبح   ،۲٠۳٠ عام  بحلول  الحجم  حيث  من  عالمًيا 
الخليج في سوق  اتحاد دول  اليابان. وسيكون من شأن  شديدة من 
تحفيز  مع  اإلنتاجية  ويعّزز  التجارية  التكاليف  يخّفف  أن  واحدة 
آند  "إرنست  تقرير  بحسب  المناطق  بين  التجارة  من  أعلى  مستويات 

أهم  وستتمّثل  يونج". 
في  الواقع  هذا  تأثيرات 
اإلنتاجية  مستويات  رفع 
من  الطويل  المدى  على 
في  التنافسية  تعزيز  خالل 
واجتذاب  الخاص،  القطاع 
االستثمار األجنبي بمعدالت 
إنشاء  عن  فضًلا  أعلى، 
هيكليات  ذات  مؤسسات 
تتيح  وفعالية  بساطة  أكثر 
بأسلوب  األعمال  مزاولة 
المعايير  أعلى  يواكب 

العالمية. 

دار التأمين تعود للربحية في الربع األول من عام 2016
 2,05 قيمته  بلغت  شامل  دخل  إجمالي  ش.م.ع  التأمين  دار  سجلت 
مقارنًة   ،2016 مارس   31 في  المنتهية  الثالث  لألشهر  درهم  مليون 
نفسها  الفترة  في  ُسجلت  درهم  مليون   3,61 قيمتها  بلغت  بخسائر 
التشغيلية في  النتائج  من العام الماضي. ويعد هذا تحواًل كبيًرا في 

ظل التحديات المحلية واإلقليمية وأوضاع السوق العالمية. 
خالل  درهم  مليون   46,46 مبلغ  المكتتبة  األقساط  إجمالي  وسّجل 
بالمئة   33 بنسبة  ارتفاًعا  بذلك  ليحقق   ،2016 عام  من  األول  الربع 
بالمقارنة مع إجمالي األقساط المكتتبة الذي بلغ 34,91 مليون درهم 
األقساط  صافي  ارتفع  كما  الماضي.  العام  من  نفسها  الفترة  خالل 
المكتسبة بنسبة 41,3 بالمئة خالل األشهر الثالث األولى من عام 2016 
22,81 مليون درهم سجلت  بالمقارنة مع  ليبلغ 32,23 مليون درهم، 
دخل  صافي  وتضاعف  الماضي.  العام  من  نفسها  الفترة  خالل 
 4,03 إلى  ليصل   2016 مارس   31 في  المنتهية  الثالث  لألشهر  االكتتاب 
نفس  في  ُسجلت  درهم  مليون   1,88 مع  بالمقارنة  درهم  مليون 
ونتائج  أداء  في  الرائع  التطّور  هذا  إن  الماضي.  العام  من  الفترة 
تم  التي  الحذرة  والخطط  التغييرات  لسلسلة  نتيجة  يأتي  االكتتاب 
المركبات وغيرها من خطوط اإلنتاج خالل  تنفيذها في مجال تأمين 
المطالبات  نسبة  بلغت  المبادرات،  لهذه  وكنتيجة  و2016.   2015 عامي 
المكتسبة  التأمين  أقساط  صافي  قيمة  من  بالمئة   79,9 المتكبدة 
مقارنة  ملحوًظا  تطوًرا  يعكس  مما   2016 عام  من  األول  الربع  في 

بنسبة 84،8 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي. 
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 ال تكتفي "دار االستشارات المعمارية" بالتطلع قدًما إلى المستقبل، 
وإّنما تعمل بهّمة وإصرار على "تصميمه" أيًضا

صروح رائدة لمستقبل مشرق

عندما
 )ACG( المعمارية"  االستشارات  "دار  بدأت    
كانت   ،۱٩۷٦ عام  أبوظبي  في  عملياتها    
ما  أشبه  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   
ستخّط  التي  األيادي  انتظار  في  بيضاء  قماشية  بلوحة  تكون 
بمرحلة  الفترة  تلك  في  تمر  البالد  كانت  حيث  عليها؛  إبداعها 
وقد  اليوم،  نعرفها  التي  الحديثة  الحضارة  إلنشاء  األسس  إرساء 
لبناء  رائدة  مخططات  وضع  في  هاًما  دوًرا  آنئٍذ  الشركة  لعبت 

ناجحة. مجتمعات 
أصًلا  تأسست  قد  المعمارية"  االستشارات  "دار  كانت  حين  وفي 
وقد  أبوظبي،  في  اليوم  يقع  مقّرها  أّن  غير   ،۱٩۷٥ عام  لبنان  في 
عملت طوال العقود األربعة الماضية على توسيع حضورها في دول 
والفجيرة  ودبي  الدوحة  في  فروًعا  اآلن  وتمتلك  التعاون،  مجلس 
من  مختلفة  أنحاء  في  بخبراتها  االستعانة  تمت  وقد  ومسقط. 
دول الخليج، لتوفر خدماتها االستشارية بخصوص مشاريع عمالقة 
العربية  المملكة  الرياض ومّكة المكرمة في  في مدن عديدة مثل 

السعودية. 
من  واحد  كل  هدف  لفهم  كبيرة  أهمية  الشركة  وتولي 
إذ  النجاح؛  تحقيق  في  العنصر  هذا  ألهمية  منها  إدراًكا  المشاريع 
ليست  العمارة  وأن  مشروع،  كل  من  منشودة  غاية  ثمة  أّنه  تعي 
المشاريع  تهدف  وإنما  بعًضا،  بعضها  فوق  لبنات  وضع  مجّرد 
بها. ولهذا  المحيطة  والبيئة  إلى تحسين حياة شاغليها  اإلنشائية 

تحت األضواء

الشركة  رؤية  من  رئيسًيا  جزًءا  االجتماعي  الجانب  يشّكل  السبب 
المتمحورة حول بناء منشآت تدوم من جيل إلى آخر. 

العقود  مدى  على  المعمارية"  االستشارات  "دار  ساهمت  وقد 
لدول  المعماري  المشهد  مالمح  تشكيل  في  المنصرمة  األربعة 
فريقها  على  واعتماًدا  الممّيزة  فلسفتها  من  انطالًقا  المنطقة 
الرائد وخبراتها المحّلية؛ حيث يمكن رؤية آثار الشركة في عدٍد من 
أبوظبي،  في  مول"  "مارينا  تشمل  التي  اإلقليمية  المشاريع  أهم 
و"تاور مول" في الدوحة، ومكتبة محمد بن راشد في دبي، وصحن 

جامع الشيخ زايد الكبير، والكثير غيرها.

أكثر من مجرد مباٍن
الثقافة  إثراء  في  المعمارية"  االستشارات  "دار  تصاميم  تساهم 
البصرية  الجمالية  تعزيز  في  دورها  جانب  إلى  المحليين  والمجتمع 
للمساحات. على سبيل المثال، يضفي صحن جامع الشيخ زايد الكبير 
بعًدا آخر على هذا الصرح الذي ذاع صيته في شتى أنحاء المعمورة، 
الذي يسمح  التثقيفي  المركز  إتاحة مرافق متنّوعة مثل  فضًلا عن 

للزّوار القادمين من كل العالم بالتعّرف على الجامع وسيرته.  
وعلى نحو مشابه، فإن روعة مكتبة محمد بن راشد في دبي 
ال تقتصر فقط على كونها معلًما معمارًيا مدهًشا في المدينة، 
على  الضوء  لتسلط  والثقافة  للمعرفة  مركًزا  كذلك  تمّثل  وإنما 

دور دبي كبوابة ثقافية وتجارية؛ 
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"العمارة ليست مجّرد وضع لبنات فوق بعضها بعًضا، 
وإنما تهدف المشاريع اإلنشائية إلى تحسين حياة 

شاغليها والبيئة المحيطة بها"
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إذ يتضمن تصميمها – الحائز على جوائز عديدة - أقساًما للمطالعة، 
بما  الثقافية  للفعاليات  شاسعة  ومساحات  للمحاضرات،  ومدرًجا 
بشموخ  المتربعة   - المكتبة  وستحظى  مربع.  متر   ٩٥٫٠٠٠ يغطي 
على ضفاف خور دبي - بمزيد من األهمية مع إطالق "تحدي الشيخ 
محمد بن راشد للقراءة"، والذي يرمي لتشجيع الطّلاب في العالم 
العربي على المطالعة عبر تقديم حوافز مختلفة، إذ يتلخص هدف 
المبادرة في أن يقرأ مليون من الطّلاب ما مجموعه ٥٠ مليون من 

الكتب غير المشمولة بالمناهج الدراسية خالل كل عام دراسي.
دبي  لتحويل  المبذولة  الجهود  إطار  في  المبادرة  هذه  وتندرج 
محمد  مكتبة  تعكسها  والتي  المعرفة،  على  قائم  اقتصاد  إلى 
بن راشد بصفتها صرًحا يجّسد توق اإلمارة إلى المعرفة والمضي 
يحاكي  تصميمها  وأن  السيما  إشراًقا،  أكثر  مستقبل  نحو  قدًما 
بين  ليجمع  قرائتها،  أثناء  الكتب  عليه  توضع  الذي  "الرحل"  شكل 

الجانبين الجمالي والعملي بكل انسجام. 

مساهمات على أرفع المستويات
مالمح  صياغة  إعادة  على  المعمارية"  االستشارات  "دار  تعمل 
قطاعات مختلفة باالعتماد على منهجيتها المبتكرة. وعلى سبيل 
العين  في  كير"  "بيتر  لمستشفى  المقترح  تصميمها  يرسي  المثال 
المعايير لجيل جديد من المستشفيات التي تعامل المرضى على 
الفنادق  تقّدمه  ما  تضاهي  بخدمات  تزويدهم  مع  ضيوف  أنهم 
العالمية المرموقة؛ حيث يمتاز التصميم المذهل بطابعه العملي 

للغاية كي يساعد النزالء على التعافي والتحّسن جسدًيا وذهنًيا. 
مرحلة  سمات  الشركة  رسمت  فقد  أخرى،  ناحية  ومن 
الختم  لمخّيم  الُمقترح  بتصميمها  الضيافة  قطاع  في  جديدة 
يترّبع  نوعه  من  فريد  بيئي  منتجع  شكل  يأخذ  الذي  الصحراوي 
بسحر  االستمتاع  فرصة  لزّواره  ليتيح  عذراء،  طبيعية  بقعة  وسط 
آن مًعا؛ فهو يشتمل  الحديثة في  المنتجعات  الصحراء وخدمات 
على مناطق لألنشطة التقليدية والثقافية، ومنطقة ألعاب مائية 
سباحة  وبركة  الطلق،  الهواء  في  وسينما  ومطعم،  لألطفال، 
للغاية  فاخًرا  خياًرا  الدولة  في  المنتجعات  لعّشاق  ليتيح  للبالغين، 
االستمتاع  فرصة  للجميع  يقّدم  الذي  الممّيز  تصميمه  بفضل 
األوقات  أروع  تمضية  مع  العالية  والجودة  والفخامة  بالطبيعة 

العائلية.
وقد نجحت منهجية "دار االستشارات المعمارية" خالل األعوام 
إذ  بنجاح؛  عديدة  اقتصادية  دورات  تجاوز  في  الماضية  األربعين 
انخفاض  رغم  التوسعية  خططها  على  العمل  الشركة  واصلت 
العبي  بقية  جّمد  حين  في  اإلنشاء،  تكاليف  وارتفاع  النفط  أسعار 
التي  والتقّلبات  الضبابية  من  تخوًفا  خططهم  العمل  القطاع 
الظروف  تحّدي  على  الشركة  قدرة  وتعزى  المشهد.  على  تخّيم 
الصعبة إلى تنّوع مجاالتها ومشاريعها الفريدة فضًلا عن سعيها 

الدائم لتطوير وتحسين أعمالها.
لكل  الخاّصة  االحتياجات  مع  التأقلم  على  الدار  وتحرص 
مشروع بهدف تلبيتها على أتم وجه، وذلك من أجل تشييد صروح 
معمارية ذكية ومستدامة انطالًقا من التزامها بتطوير ممارساتها 
على  عالوة  القديمة،  للتحديات  جديدة  حلول  وإيجاد  المعمارية 
وفي  ككل.  والمجتمع  للعمالء  الممكنة  الخدمات  أفضل  توفير 
جديدة  اقتصادية  بمرحلة  يؤّذن  الذي  النفط  أسعار  انخفاض  ظل 
تترقّب  المعمارية"  االستشارات  "دار  فإن  التعاون،  مجلس  دول  في 
فرًصا جديدة تلوح في األفق على العكس من العديد من الشركات 

األخرى التي ترى في الواقع الحالي أزمًة ومصاعب. 

خدمات فريدة 
العديد من دول مجلس  الميزانيات الحكومية وجدت  بعد تقليص 
التعاون نفسها مضطرة لترشيد اإلنفاق، مما قّلص عدد المشاريع 
القطاع  شهده  الذي  التباطؤ  رغم  ولكن  السوق.  في  المطروحة 
عنها  غنى  ال  التي  المشاريع  على  العمل  استمر  فقد  اإلنشائي، 
القيمة  تقّدر  حيث  الصحية؛  والرعاية  والتعليم  النقل  مشاريع  مثل 
اإلجمالية ألهم ۳٠ مشروًعا إنشائًيا ضخًما في الخليج بـ۳٤٠ مليار دوالر.  
وتواصل دول مثل دولة اإلمارات العربية المتحدة )التي حّصنت 
نفسها من آثار تراجع أسعار النفط عبر تنويع اقتصادها( والمملكة 
العمل  ضخمة(  مالية  احتياطات  تمتلك  )التي  السعودية  العربية 
الفورة  عجلة  تتباطأ  أن  المستبعد  ومن  العمالقة،  المشاريع  على 
استضافة  موعد  اقتراب  بحكم  البلدين  هذين  في  اإلنشائية 
معرض "إكسبو ۲٠۲٠" في دبي والخطط السعودية إلطالق نظام 
في  التحتية  البنية  مشاريع  قيمة  أن  علًما  العام،  للنقل  جديد 

اإلمارات تشّكل ٤۱ بالمئة من إجمالي اإلنفاق الحكومي.
ورغم أن انخفاض أسعار النفط أجبر الحكومات الخليجية على 
ستحظى  التي  المشاريع  اختيار  في  انتقائية  أكثر  منهجية  اتّباع 
غير  المشاريع.،  هذه  على  تعمل  التي  الجهات  وتحديد  بتمويلها 
من  بالعديد  الفوز  في  نجحت  قد  المعمارية"  االستشارات  "دار  أّن 

العقود الحكومية بفضل محفظتها المتنّوعة.
مثل  الهاّمة  القّطاعات  من  عدًدا  الشركة  محفظة  وتغطي 
التعليم، والرعاية الصحية، والضيافة، والمكاتب التجارية، والتجزئة، 
هذه  تدعم  وهي  السكنية،  والمجّمعات  والعطالت،  والترفيه، 
القطاعات كذلك بتقديم خدمات ال تقل تنّوًعا بما يتضمن مجاالت 
والهندسة  الميكانيكية،  والهندسة  المدنية،  والهندسة  العمارة، 
الكهربائية، والهندسة اإلنشائية، وتصميم الديكور الداخلي، وإدارة 

المشاريع واإلنشاءات، فضًلا عن مسح العقود والكمّيات.  
القليلة  الشركات  إحدى  المعمارية"  االستشارات  "دار  وتعتبر 
بدًءا  ومتكاملة  شاملة  استشارية  خدمات  توفير  على  القادرة 
بمثابة  لتكون  التسليم،  وحّتى  األولي  التصور  وضع  مرحلة  من 
الشركة  تفّوق  سر  ويكمن  النتائج.  أفضل  تضمن  شاملة  محطة 
المباني على  الرائدة وفهمها الصحيح ألسباب نجاح  في كوادرها 

كافة األصعدة التجارية والتشغيلية والبيئية واالجتماعية. 
وتماًما كما هو حال صروحها المدهشة، فإن "دار االستشارات 
األجيال  لترافق  الساحة  في  بقوة  حاضرة  ستبقى  المعمارية" 

القادمة في مسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراًقا. 

تحت األضواء
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فخر اإلمارات 

من يمّثل الثاني  الجيل  أشكاله  بمختلف  األخضر  الوقود    
تتسم  للطاقة  جديدًة  حلواًل  ويتيح  الحيوي،  الوقود    
توافرها  عن  فضاًل  ومتجددة  للبيئة  صديقة  بكونها   
الحيوي"-  للوقود  بتريكسو  "مصفاة  وتطمح  للزيادة.  وقابليتها 
وهي الشركة الرائدة في إنتاج الوقود األخضر على مستوى الشرق 
متنوعة  أصناف  إنتاج  إلى   - لها  مقًرا  الفجيرة  من  وتتخذ  األوسط 
مجال  في  نوعية  نقلة  إحداث  شأنه  من  الذي  األخضر  الوقود  من 
بما يساهم في  الوطني،  الصعيد  الطاقة والبيتروكيماويات على 

دعم المسيرة نحو مستقبل أكثر إشراًقا.   

القطاع 
األخضر"  الوقود  بـ"حمى  نسّميه  أن  يمكن  ما  اليوم  العالم  يعيش 
مدهشة؛  نجاحات  تحقيق  نحو  قدًما  السوق  هذه  تمضي  فيما 
حيث يجري الحديث عن المنافع الهائلة المحتملة للوقود األخضر، 
مع منظورات إيجابية للغاية للطلب على هذا النوع من الوقود في 
وآسيا،  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  وأوروبا  المتحدة  الواليات 
وهو توّجه سيستمر على مدى العقود الثالثة القادمة وما بعدها. 

الوقود  إنتاج  فكرة  كانت  اآلن  من  قليلة  سنوات  قبل  أّنه  والالفت 
الماشية مجّرد نظرية في أذهان  الناجمة عن  الحيوية  المواد  من 
بكمّيات  الوقود  هذا  إنتاج  على  نوشك  اليوم  أننا  غير  العلماء، 
عالية  والتقنيات  المدهشة،  البحثية  االكتشافات  بفضل  تجارية 
الجودة، واالهتمام الذي يحظى به هذا الموضوع من قبل هيئات 
اعتماد رفيعة المستوى مثل "الجمعية األمريكية لالختبار والمواد" 
)ASTM(، ناهيك عن الطلب من القطاع الصناعي التائق إلى التحّول 

من الوقود األحفوري إلى وقود صديق للبيئة. 

إنتاج الوقود األخضر
الرائدة في سوق  تواكب "مصفاة بتركسو للوقود الحيوي" - وهي 
الوقود األخضر على مستوى الشرق األوسط - أعلى معايير الجودة 
األمريكية واألوروبية، وستباشر بتصنيع منتجات نفطية خضراء تشمل 
المسال  النفطي  والغاز  الخضراء،  والنفتا  األخضر،  الطائرات  وقود 
إذ  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  األخضر  والديزل  األخضر، 
ستكون هذه المنتجات جميعها آمنة بيئًيا ومتوفرة بأسعار تنافسية. 

السياسة وااللتزام
اإلمارات  دولة  في  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  كانت  لطالما 
العربية المتحدة من الجهات السّباقة إلى إطالق المبادرات البيئية، 
االقتصاد ورئيس  المبادرات موافقة سعادة وزير  ومن جملة هذه 
البيئية  السياسة  على   ۲٠١۲ عام  من  مايو  في  الهيئة  إدارة  مجلس 
دور  تأكيد  السياسة  هذه  تعيد  حيث  المدني؛  الطيران  لقطاع 
البيئية  اآلثار  خفض  في  المدني  للطيران  الدولية  المنظمة  جهود 

لحركة الطيران المدني ومكافحة التغّير المناخي. 

الدكتور عيد عليان

نحو مستقبل أخضر
التنفيذي  الرئيس  العّليان،  عيد  الدكتور  يحّدثنا  التالية  الماّدة  في 
يلعبه  أن  للوقود األخضر  الذي يمكن  الدور  "بتركسو"، عن  لمجموعة 

لضمان مستقبل بيئي أفضل للعالم 
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 فخر اإلمارات

العالمية  الجهود  إلى  انضمت  قد   ۲٠١٥ نوفمبر   ۳ في  دبي  وكانت 
 ،C40 شبكة  في  عضًوا  غدت  أن  بعد  المناخي  التغّير  لمكافحة 
إلى  تسعى  التي  العمالقة  المدن  من  حصرية  مجموعة  وهي 
تزّود  الشبكة  هذه  في  العضوية  أن  إذ  الظاهرة؛  لهذه  التصّدي 
وأن  السيما  العالمية،  االنبعاثات  لخفض  الالزمة  باألدوات  الدولة 
اتباع منهجيات الستخدام  الشبكة ستلعب دوًرا هاًما في ضمان 
مصادر طاقة نظيفة وأقل احتواَء للكربون في شتى أنحاء العالم، 
وستكون أكثر قدرة على اتخاذ خطوات فعلية بمجّرد تحديد أي 

هدف أو غاية.

الطلب والفرص في السوق 
الجّوية،  الناقالت  من  الطلب  على  األخضر  الوقود  سوق  تقوم 
في حين يعزى نشوء سوق الديزل األخضر إلى الطلبات الخاضعة 
تضّلع  حيث  للسوق؛  إلتاحته  الوقود  لموفري  إلزامية  لقرارت 
الناقالت الجوية بدور ريادي في تأسيس سالسل ذات قيمة لتوفير 
حول  األخضر  الوقود  منتجي  مع  بالشراكة  أخضر  طيران  وقود 

العالم. 

اجتذاب االستثمارات والتمويل 
في حين تبدي الناقالت الجوية وغيرها من شركات النقل حماسة 
وعوائق  حواجز  تجاوز  إلى  بحاجة  تزال  ال  أّنها  إال  واضحين،  والتزاًما 
بالتقنيات  تتمّتع  كثيرة  شركات  هناك  المثال  سبيل  على  معّينة. 
المطلوبة، ولكن بلوغ الحجم والمستوى المطلوبين سيكون أمًرا 

صعًبا بحكم التحّديات المتعّلقة بالحصول على التمويل. 
المستعّدة  الوحيدة  الشركة  ’بتركسو‘  تعتبر  ال  وبالتأكيد 
توفير  ولكن  السوق،  تطّور  من  التالية  المرحلة  نحو  لالنطالق 
معّقدة  عملية  يكون  قد  الخضراء  للمشاريع  الالزم  التمويل 
تترافق مع تركيبة معّقدة من الصعوبات، خاصًة وأنها تتطلب 
أي  نجاح  ضمان  فإن  هنا،  ومن  والملكية.  باالئتمان  التمويل 
استراتيجيات  وضع  على  يعتمد  الخضراء  للمنتجات  مشروع 
في  والتخطيط  الالزم  االهتمام  إيالء  تقتضي  فاعلة  تمويل 
والقدرات  الكفاءات  أهم  من  االستفادة  عبر  مبكرة  مراحل 

المتاحة. 
النقل  وقطاع  الجوي  السفر  قّطاع  من  كل  يتطلع  وحالًيا 
ينبغي  فرصة  يتيح  مما  الُمستدام،  األخضر  الوقود  إلى  قدًما 
القطاعان  أعلن  إذ  يفوتوها؛  أال  المهتمين  المستثمرين  على 
الخضراء  المنتجات  اعتماد  عزمهما  عن  بوضوح  المذكوران 
الهدف  هذا  تحقيق  نحو  طريقهما  في  وهما  المستدامة، 
األخضر  الوقود  قطاع  أن  في  ريب  ال  وعليه  شك.  أدنى  دون 
يجدر  لذا  ثابتة،  بخطى  ملحوًظا  تقدًما  ويحرز  التطّور  في  آخذ 
االستفادة  في  التردد  عدم  المالية  والمؤسسات  بالمستثمرين 

من هذه المرحلة التي تشهد تشّكل مالمح السوق.   

المتطلبات التنظيمية 
األقل  على  مسؤواًل  الراهن  الوقت  في  الجوي  النقل  قطاع  يعتبر 
الصناعية  األنشطة  عن  الناجمة  الدفيئة  الغازات  من  بالمئة   ۲ عن 
"آياتا"  الجوي  للنقل  الدولي  االتحاد  تقديرات  وتشير  العالم.  في 
إلى أن القطاع سوف ينمو بمعدل يصل إلى ٤٫٥ بالمئة سنوًيا، مما 
أضعاف   ٦ بمقدار  الكربون  انبعاثات  مستوى  ازدياد  إلى  يؤدي  قد 
االنبعاثات  هذه  خفض  بهدف  رؤيًة  االتحاد  وضع  لذا   .۲٠٥٠ بحلول 

التي  بالمستويات  قياًسا  المذكور  العام  بحلول  بالمئة   ٥٠ بمعّدل 
القطاع  نمو  يكون  أن  على  الحرص  مع   ،۲٠٠٥ عام  تسجيلها  تم 
اعتباًرا من عام ۲٠۲٠ فصاعًدا. وكما أشرنا أعاله،  الكربون  خالًيا من 
فإن بلوغ هذا الهدف سيتطلب اعتماد الوقود األخضر مع ضمان 
انبعاثات  خفض  في  فعلًيا  يسهم  مستدام  بأسلوب  إنتاجه 

الغازات الدفيئة مقارنًة مع الوقود األحفوري.
ومن الجدير بالذكر أّن قطاع النقل الجوي هو القطاع األكثر 
االقتصاد  مستوى  على  الكربون  انبعاثات  لخفض  استعداًدا 

العالمي ككل.
في  وباألخص  المستقبل،  إلى  بتفاؤل  ننظر  السبب  لهذا 
"بيتريكسو"  لوقود  سوق  أهم  سيكون  الذي  الطيران  مجال 
األخضر، علًما بأن هذا الوقود سيلقى طلًبا كذلك من قطاعي 
عن  حثيث  بشكل  أيًضا  يبحثان  اللذين  والبّري  التجاري  النقل 

بدائل للوقود األحفوري. 
الخضراء  المنتجات  مضمار  في  النجاح  تحقيق  أن  شك  وال 
يعيشه  ما  ظل  في  السيما  سهلة،  عملية  يكون  لن  الجديدة 
وتفانًيا  جاًدا  عماًل  األمر  يتطلب  إذ  شديدة؛  منافسة  من  العالم 
وشغًفا على أعلى المستويات، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتقديم 
خيارات رائدة مع أداء عملنا بأسلوب منقطع النظير، بما يعكس 
والتفّوق  أهدافنا  لتحقيق  الدؤوب  وسعينا  العمل  بهذا  شغفنا 
في كافة الجوانب المتعّلقة بالوقود األخضر. ونحن مدركون بأننا 
إذا وقفنا مكتوفي األيدي ولم نطمح لبلوغ أي غاية، فسيعاني 
القّطاع األخضر من مشاكل عديدة، ومن هنا تنبع عزيمتنا على 
إلى  وأهدافنا  ورسالتنا  رؤيتنا  لتحويل  الصحيح  بالشكل  االستثمار 

واقع ملموس في الحاضر والمستقبل. 

نحو مستقبل أخضر

معيقات التطّور
تعمل شركات النقل الجوي والبري على الترويج لالستخدام 
مؤخًرا  تطويرها  تم  التي  األحفوري  الوقود  لبدائل  التجاري 
بهدف تنويع مصادر الوقود وخفض التأثيرات البيئية، ولكّنها 
إنتاج  آليات  تطوير  دون  تحول  التي  العوائق  من  عدًدا  تواجه 
أسعار  مقابل  الطلب  تلبية  يكفل  بما  المتجدد  الوقود 
تنافسية قياًسا بالوقود األحفوري. ومن بين هذه المعيقات 

ما يلي: 
حول  والموضوعية  الدقيقة  المعلومات  إلى  االفتقار   •
إنتاج الوقود بكميات  منهجيات اإلنتاج واألداء ومدى إمكانية 
مجدية تجارًيا؛ حيث يقف هذا األمر حجر عثرة أمام توسيع 
العمالء  اهتمام  على  االستحواذ  ويعيق  االستثمارات  نطاق 

الذين يريدون معروًضا مضموًنا ومستقًرا.
إلى  الجديدة  الحيوي  الوقود  مصافي  مشاريع  تحتاج   •
التحديات  هذه  تؤدي  لذا  المال،  رأس  من  ضخمة  كمّيات 
المالية إلى وضع القطاع في ما يشبه عنق زجاجة من حيث 
صعوبة توفير التسهيالت الالزمة من أجل تشييد منشآت إنتاج 
على المستوى التجاري؛ وقد بات واضًحا أن هناك  حاجة إلى 
بالقدرات  والنهوض  المنشآت  هذه  بناء  أجل  من  االستثمارات 
مقابل  الحيوي  الوقود  بطرح  تسمح  مستويات  إلى  اإلنتاجية 
العائق بشكل  للقطاع من تجاوز هذا  تنافسية. والبد  أسعار 

فوري إذا ما كان له أن يطرح نفسه كبديل موثوق. 
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تمويل الشركات

الودائع الثابتة الطويلة األجل تتيح للشركات عائدات مجزية مع ضمان مستوى عاٍل من راحة 
البال

المتمّثل لقد  الفريد  منتجها  التمويل"  "دار  طرحت    
من  انطالًقا  األجل  الطويلة  الثابتة  الودائع  في    
الحتياجات  االستجابة  على  الدائم  حرصها   
على  اعتماًدا  استثنائية  مالية  بتجارب  وتزويدهم  عمالئها 

فريقها المتفاني الذي يتمّتع بخبرات ومعارف واسعة. 
تصميمه  تم  مؤسسًيا  منتًجا  الودائع  هذه  وُتعتبر 
خصيًصا لمساعدة الشركات في تحقيق مزيد من العائدات 

على ودائعها طويلة األمد.

أهم مزايا الودائع الثابتة الطويلة األجل:
درهم   ۲٥٫٠٠٠ من  يبدأ  للغاية  منخفض  أدنى  بحد   •  متاحة 

)۱٠٫٠٠٠ دوالر(.
•  تتراوح فتراتها ما بين ۱٢ شهًرا إلى خمس سنوات.

•  تتيح العديد من أصناف الفائدة تبًعا الختيار العميل.
البسيطة  الفائدة  بين  االختيار  إمكانية  للعمالء   •   تتيح 

والفائدة الُمركّبة.
 

الفرق بين الفوائد البسيطة والمرّكبة 
يمكن احتساب الفائدة المترتبة على الوديعة بواحدة من 
المبلغ  على  البسيطة  الطريقة  تقوم  حيث  طريقتين؛ 
النظر  بغض  وذلك  األساسي"،  "المبلغ  أو  للوديعة  األولي 
عن مدى تكرار عمليات احتساب الفائدة، إذ سيبقى المبلغ 
أما  الفائدة.  قيمة  لتحديد  الرئيسية  القاعدة  هو  األساسي 
الفائدة  قيمة  احتساب  فتقتضي  المرّكبة،  المنهجية 
عليه  المحتسبة  والفائدة  األساسي  المبلغ  على  اعتماًدا 

في آن مًعا.

بالنسبة  األجل  الطويلة  الثابتة  الودائع  منافع 
للشركات العاملة في الدولة:

تستفيد  كي  الوجيهة  األسباب  نستعرض  يلي  فيما 
الشركات من الودائع الثابتة الطويلة األجل:

أن  بما  اإلدّخار  عادة  ترسيخ  على  الوديعة  هذه  تساعد   .1
معّينة  لفترة  الحساب  في  يبقى  أن  يجب  المودع  المال 

دون إجراء أي سحب على اإلطالق.
2. يعود االستثمار في الودائع الثابتة الطويلة األجل بفوائد 

أعلى مما تتيحه حسابات االدخار.
3. عائدات استثمارية مضمونة على الوديعة.

عائدات مجزية بكل 
راحة بال

الثابتة الطويلة األجل ملجًأ للشركة في  4. تشّكل الوديعة 
إمكانية  جانب  إلى  السيولة،  في  لضائقة  تعّرضت  حال 
تنشأ  قد  التي  النقدية  االحتياجات  لتلبية  الودائع  استخدام 

مستقبًلا.
حساب  في  أموالها  استثمار  مّدة  اختيار  الشركة  بإمكان   .5
خمس  إلى  شهًرا   ۱٢ بين  ما  تتراوح  بفترة  الثابتة  الوديعة 

سنوات.

بالنسبة  مفضًلا  خياًرا  الثابتة  الودائع  تمّثل  العموم  على 
بال.  وراحة  إيجابية  عائدات  من  تتيحه  لما  نظًرا  للشركات 
المرونة  من  مزيًدا  األجل  الطويلة  الثابتة  الوديعة  وتضمن 
المنافع  المال بكل سهولة، فضًلا عن  إلى  الولوج  وإمكانية 
"دار  تتوقع  ولهذا  الثابت،  األجل  ذات  باالستثمارات  المرتبطة 
في  واسعة  بشعبية  الوديعة  هذه  تحظى  أن  التمويل" 
على  مجدًيا  خياًرا  بصفتها  المؤسسيين  العمالء  أوساط 

صعيد رأس المال والسيولة. 
وتعكس هذه الوديعة قدرة "دار التمويل" الممّيزة على 
تقديم خدمات شاملة من شأنها ردم الفجوات في السوق 
اإلماراتية، وذلك باالستناد إلى استراتيجيات مدروسة وإعداد 
تعزيز  على  التركيز  مع  صارمة  داخلية  وإجراءات  أنظمة 
الكفاءة في الوقت عينه؛ فقد حّققت الشركة نجاًحا باهًرا 
تلّبي  مسبوقة  غير  مالية  منتجات  وتسويق  تطوير  في 
مرور  مع  بالربحية  حافًلا  سجًلا  وتضمن  العمالء  احتياجات 

السنين. 
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تكنولوجيا المعلومات 

 منافع التسّوق اإللكتروني جّمة لكنها ال تخلو من المخاطر؛ لذا تقّدم "دار التمويل" ميزة 
"3D سكيور" لحماية المعامالت اإللكترونية لعمالئها

لمزيد من األمان عبر اإلنترنت!

ال يمّثل  مريحة  تجربًة  اإللكتروني  التسّوق 
إلى  الخروج  عناء  الفرد  فيها  يتكبد 
عن  بحًثا  سيارته  ليستقل  الشارع 
التكنولوجيا  تطور  فمع  يفّضلها،  التي  التجارية  المحالت 
الحديثة وعبر المواقع اإللكترونية يمكنكم شراء المنتجات 
غرفكم.  تبرحوا  أن  دون  عليها  الحصول  في  ترغبون  التي 
وُيعد التسّوق عبر اإلنترنت حاًل مميًزا لكل من ازدحم جدول 
وقضاء  المتاجر  إلى  التوجه  على  قادٍر  غير  وبات  أعماله 
صفوف  في  واالنتظار  المنتجات  عن  بحًثا  طويل  وقت 
يمنحها  التي  والحلول  التسهيالت  هذه  مع  لكن  الدفع. 
التسّوق اإللكتروني، هل من اعتبارات أخرى أو مخاوف ُتحيط 

بالمعامالت الشرائية عبر اإلنترنت؟
اإللكتروني  التسّوق  تتهدد  التي  المخاطر  أكبر  أحد  إن 
وُتقلق العمالء هو الكشف عن المعلومات السرية الخاصة 
مراحل  خالل  القنوات  مختلف  عبر  االئتمانية  ببطاقاتهم 
نجاح  يتطلب  المثال،  سبيل  على  الشراء.  عملية  إتمام 
الخاص  التعريف"  "رقم  عن  الكشف  الشرائية  المعامالت 
المواقع  بخادم  مروًرا  اإللكتروني  للمتجر  بالبطاقة 
البنك،  إلى  وصواًل  "السيرفر"  عليه  ُيطلق  ما  أو  اإللكتروني 
للسرقة  االئتمانية  البطاقة  صاحب  يعّرض  قد  الذي  األمر 
يقي  حماية  نظام  وجود  أهمية  تأتي  هنا  من  اإللكترونية. 
االحتيال  مخاطر  من  اإلنترنت  عبر  الشرائية  المعامالت 

واختراق المعلومات.
الخدمات  أفضل  تقديم  على  حرصها  من  انطالًقا 
لعمالئها الكرام وحماية معامالتهم الشرائية اإللكترونية، 
سكيور"،   3D" الحماية  ميزة  )ش.م.ع(  التمويل"  "دار  أطلقت 
حيث تم تفعيل هذه الخاصية لكافة بطاقات "دار التمويل" 
إتمام  عند  والحماية  األمان  من  بمزيد  لتتمتع  االئتمانية 

المعامالت الشرائية عبر اإلنترنت.

ويعتبر "3D سكيور" نظام حماية مجاني متطّور يضمن 
اإلجراء اآلمن للمعامالت الشرائية عبر اإلنترنت ويمنع مخاطر 

السرقة اإللكترونية ومحاوالت االحتيال.
مصادقة  على  سكيور"   3D" الحماية  ميزة  وتعتمد 
يتم  خاصة  مرور  كلمة  باستخدام  الشرائية  المعامالت 
إنشاؤها لكل معاملة شرائية ينوي صاحب البطاقة القيام 

بها كل على حدة.
قال  سكيور"،   3D" الحماية  ميزة  تقديم  على  وتعليًقا 
"دار  في  األفراد  تمويل  دائرة  رئيس  خوجة،  يوسف  حسنين 
بطاقات  استخدام  من  الكرام  عمالؤنا  "سيتمكن  التمويل": 
"دار التمويل" االئتمانية والتسّوق اإللكتروني دون القلق بشأن 

إتمام المعامالت الشرائية بأمان وبأعلى درجات الحماية".
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تكنولوجيا المعلومات 

 سيتمكن عمالؤنا الكرام من استخدام بطاقات 
 "دار التمويل" االئتمانية والتسّوق اإللكتروني دون 

 القلق بشأن إتمام المعامالت الشرائية بأمان 
وبأعلى درجات الحماية

لحاملي  يمكن  سكيور"   3D" الحماية  ميزة  مع  اآلن 
المعامالت  إتمام  االئتمانية  التمويل"  "دار  بطاقات 
التّسوق اإللكترونية، وسيتم  الشرائية عبر أي من مواقع 
الدفع وذلك  إتمام عملية  طلب إدخال كلمة مرور قبل 
لضمان حماية كافة المعامالت وتعزيز ثقة العمالء في 

استخدام البطاقات عبر اإلنترنت.
بأبرز  دائًما  دراية  على  "إننا  قائاًل:  خوجة  وختم 
الجهود  لبذل  باستمرار  ونسعى  عمالئنا  احتياجات 
الخدمات  من  مستوى  أفضل  توفير  أجل  من  الحثيثة 
وتقديم المنتجات والحلول المبتكرة بما ُيمّيزنا عن غيرنا 

في قطاع التمويل". 

من  اإللكترونية  المتاجر  تستفيدها  منافع   4
نظام الحماية "3D سكيور" : 

تقليل  وبالتالي  والمتجر  العمالء  بين  المباشر  التفاعل  •    تقليل 
نسبة حدوث المشكالت.

إتمام  في  العمالء  ثقة  بزيادة  تأثًرا  المبيعات  نسبة  •    ارتفاع 
المعامالت الشرائية عبر اإلنترنت.

•  الحد من مخاطر االحتيال والسرقات اإللكترونية.
المعامالت  الناجمة عن فشل  المنازعات والشكاوى  •  الحد من 

الشرائية اإللكترونية.
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االستثمارات 

قد تتراجع النظرة التفاؤلية األخيرة حيال أسعار النفط، ولكن المنظور االقتصادي 
لإلمارات يبقى إيجابًيا 

آخر مستجدات النفط الخام؛ 
مسار حافل بالصعوبات 

َعَكس 
غير  قاع  إلى  وصوله  بعد  خسائره  الخام  النفط    
توقعات  إثر  ذلك  وجاء   ،۲٠۱٦ يناير  في  مسبوق    
األمر  األمريكي،  المعروض  وتراجع  الطلب  بتحّسن   
حيث  المعروض؛  في  الفائض  مشكلة  تقليص  في  سيسهم  الذي 
فئة  ضمن  "بلومبيرغ"  مؤشر  في  )المصّنف  تكساس  غرب  خام  أغلق 
 ۲٠۱٦ أبريل   ۱۱ بتاريخ  للبرميل  دوالر   ٤٠٫٤٠ سعر  عند    )CO1 Cmdty السلع 
بعد أن كان قد سّجل قاًعا غير مسبوق عند ۲۷٫٨ دوالر للبرميل بتاريخ 
۲٠ يناير ۲٠۱٦. ويعزى ارتفاع سعر النفط الخام بنسبة ٤٥٪ إلى إعالن كٍل 
في  األعضاء  الدول  أكبر  )وهي  السعودية  العربية  المملكة  من 
قطر  ودولة  المنظمة(  في  العضو  )غير  وروسيا  "أوبك"(  منظمة 
المسّجلة في  المستويات  اإلنتاج عند  اتخاذ قرار بتجميد  وفنزويال عن 
يناير بهدف رفع األسعار، وذلك إن وافقت بقية الدول المنتجة للنفط 
اجتماع  وسيعقد  عاًما.   ۱٥ في  للنفط  عالمي  ميثاق  أول  توقيع  على 
 ۲٠۱٦ أبريل  بتاريخ١٧  الدوحة  "أوبك" في  النفط في منظمة  بين منتجي 
يتم  أن  التجار  ويتوقع  اإلنتاج.  تجميد  بشأن  النهائي  القرار  التخاذ 
وُيشار  الخصوص.  بهذا  النفط  منتجي  أوساط  بين  اتفاق  إلى  التوصل 
سعر  انخفاض  إلى  أيًضا  ُيعزى  مجدًدا  النفط  أسعار  ارتفاع  أّن  إلى 
الدوالر إلى أدنى مستوى له خالل تسعة أشهر. ولكن يجدر التنويه بأن 
كنتيجة  طويًلا  يدوم  ال  قد  النفط  أسواق  على  السائد  التفاؤل  هذا 

لألسباب التالية:

منذ  مسبوقة  غير  قّمة  إلى  السعودية  اإلنتاج  مستويات  وصلت   )1
ما  كبيرة  تأثيرات  إلى  التجميد  قرار  يؤدي  لن  وبالتالي  سنوات،  خمس 

لم يتم االتفاق على تقليص اإلنتاج. 

عن   - مؤخًرا  عنها  االقتصادية  العقوبات  رفع  عقب   - إيران  عّبرت   )2
يعود  أن  قبل  اإلنتاج  من  للحد  جهود  أي  في  بالمشاركة  رغبتها  عدم 
إنتاجها إلى المستويات التي سبقت فرض العقوبات. ويضاف إلى ذلك 
أن إيران تتمّتع بالقدرة على رفع إنتاجها بما يفوق المستويات الحالية.  

عن  اإلنتاج  متوسط  فاقت  )التي  الكبيرة  المخزونات  تبقى  قد   )3
النظرة  تحّسن  يمنع  عائق  بمثابة  بالمئة(   ۳۷ بنسبة  أعوام  خمسة 

التفاؤلية الناجمة عن قرار "أوبك" بتجميد اإلنتاج. 

لدولة  المالي  الوضع  يبقى  النفط،  أسعار  انخفاض  رغم 
اإلمارات العربية المتحدة أقوى بكثير من غيره

 ٤٠ إلى   ٣٥ بين  ما   ۲٠١٦ خالل  النفط  أسعار  تتراوح  أن  المتوقع  من 
ولكن  الخليج،  لدول  مالية  بعجوزات  يتسبب  قد  مما  للبرميل،  دوالر 
غيره  من  أفضل  يعتبر  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المالي  الوضع 

وذلك  عمان،  وسلطنة  السعودية  مثل  دول  مع  مقارنته  عند  بكثير 
هبوط  من  الرغم  وعلى  للدولة،  االقتصادي  التنويع  سياسة  بفضل 
دوالر  بـ٨٠  قياًسا  للبرميل  دوالر   ٦٥ إلى  اإلماراتي  للنفط  التعادل  سعر 

للسعودية و۱۱٠ دوالر لسلطنة عمان.  
هذه  مع  التعامل  في  حقيقية  صعوبات  الخليج  دول  تواجه  لن 
العجوزات على مدى األعوام القليلة القادمة نظًرا لالحتياطات المالية 
تبقى  لكن  مرتفعة.  األسعار  كانت  عندما  تكوينها  في  نجحت  التي 
مسألة التمويل من أبرز األسئلة المطروحة على المدى المتوسط نظًرا 
طوال  منخفضة  تبقى  أن  المرجح  من  النفط  أسعار  أن  على  لإلجماع 

السنة المالية  ۲٠١٦.
حيث  من  كّلي  منظور  بأفضل  اإلماراتي  االقتصاد  يتمّتع 
الدولة تمضي بخطى أسرع عند مقارنتها  إذ أن  الهيكلية،  اإلصالحات 
تحرير  إلى  السّباقة  كانت  بأنها  علًما  أخرى،  اقتصادية  بمنظومات 
أسعار الوقود في أغسطس ۲٠۱٥. وقد سّجلت دبي زيادة في اإلنفاق 
بنسبة ۱۲ بالمئة، مّما يجعل حكومتها الحكومة الوحيدة التي تنتهج 
سياسة نقدية توسعية. كما أّنه من المرجح للكويت وقطر أن تواصال 
توسعهما على صعيد إنفاق رأس المال، مع تقليص النفقات الجارية 

في الوقت عينه. 
تتمّتع  المتحّدة  العربية  اإلمارات  بأن  يبدو  سبق،  ما  على  عالوة 
القيمة  ضريبة  تفرض  خليجية  دول  أول  تصبح  كي  المقّومات  بأفضل 
الطاير،  المالية، معالي عبيد  الدولة للشؤون  المضافة؛ حيث كان وزير 
الضريبة  هذه  بتطبيق  ستبدأ  اإلمارات  أن  عن   ۲٠١٦ فبراير  في  صّرح  قد 
المتوقع لهذه الخطوة  أّنه من  إلى  يناير ۲٠۱٨، مع اإلشارة   ۱ اعتباًرا من 
أن تثمر عن إيرادات إضافية بمقدار ۱۲ مليار دوالر أمريكي )۱٫۳ بالمئة من 

الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي لعام  ۲٠۱٥(

تزال  ال  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مؤشرات 
أعلى مستوًى

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي من قاعه غير المسبوق عند ۲٫٦۲۱ بتاريخ 
۲۱ يناير ۲٠١٦ إلى مستوى ۳٫٤٢٤ بتاريخ ۱۱ أبريل ۲٠۱٦، في حين سّجل سوق 
 ٤٫٣٩١ إلى   ۲٠١٦ يناير   ۲۱ بتاريخ   ۳٫۷۳٦ من  ارتفاًعا  المالية  لألوراق  أبوظبي 
الوثيقة  العالقة  إلى  اإليجابي  الزخم  هذا  ويعزى   .۲٠١٦ أبريل   ۱۱ بتاريخ 
التي تجمع هذين المؤشرين مع أسعار النفط؛ إذ يتمّتع مؤشر سوق 
دبي المالي على سبيل المثال برابطة متينة مع النفط الخام )بمقدار 
العربية  المملكة  مع  المقارنة  عند  مرتفع  معّدل  وهو   .)٠٫٥۷٤
مؤشر  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر   .)٠٫۳٨( والبحرين   )٠٫۳٠( السعودية 
يبلغ حالًيا ٦٥، وهو  المالي  )RSI( في مؤشر سوق دبي  النسبية  القّوة 
يقترب من مستوى تشّبعه الشرائي عند ۷٠، مما يعني أنه ثمة مجال 

لحدوث ارتفاع قبل أن نشهد هبوًطا طفيًفا. 
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االستثمارات 

آخر مستجدات النفط الخام؛ 
مسار حافل بالصعوبات

رابطة المؤشرات مقابل نفط برنت )عقد ١٦ مارس(

االحتياطيات األجنبية الفائضة لتعويض العجز

أبوظبي دبي مسقط قطر الكويت البحرين السعودية

رابطة المؤشرات مع نفط برنت )عقد ١٦ مارس(

اإلمارات الكويت السعودية قطر عمان

احتياطات أجنبية )مليار دوالر أميركي(-سعر شراء تاجر لعمالت أجنبية

نسبة الناتج المحلي اإلجمالي للعام ٢٠١٥

نسبة العجز المالي في الناتج المحلي اإلجمالي للعام ٢٠١٥

ُعمان السعودية اإلمارات الكويت قطر

نسبة العجز المالي في الناتج المحلي اإلجمالي للعام ٢٠١٥
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يواصل قطاع التمويل اإلسالمي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة نمّوه بوتيرة تفوق 

نظيره التقليدي 

نمو بثقة، وثقة بالنمو

تقترب 
"عاصمة  لقب  انتزاع  من  فأكثر  أكثر  دبي    
يعكس  حيث  العالم؛  في  اإلسالمي"  االقتصاد    
اإلسالمي  التمويل  خدمات  على  المتزايد  اإلقبال   
أحكام  مع  متوافقة  بمنتجات  ترغب  التي  الشريحة  اتساع 
القطاع  بمزايا هذا  الوعي  الدولة، وارتفاع مستوى  الشريعة في 

وفهم آلية عمله. 
الحالل  للقطاعات  األولى  الوجهة  اإلمارات  دولة  غدت  وقد 
لوكالة  التابع  العالمي  اإلسالمي  االقتصاد  لمؤشر  وفًقا 
السّت  الركائز  لرصد  مرّكب  مؤشر  وهو  رويترز"،  "تومسون 
اإلسالمي،  والتمويل  الحالل،  )الطعام  اإلسالمي  لالقتصاد 
والترفيه  اإلعالم  ووسائل  المحتشمة،  والموضة  الحالل،  والسفر 
في  الحالل(  التجميل  ومستحضرات  الدوائية  والصناعات  الحالل، 

۷۳ دولة رئيسية ضمن هذا المضمار.
المجاالت،  كافة  في  عالية  نتائج  اإلمارات  حّققت  حين  وفي 
اإلسالمي  التمويل  في  خاص  بشكل  قوًيا  أداًء  أبدت  أّنها  إّلا 
بين  من  تصنيفها  تم  حيث  الحالل،  والسفر  الحالل  والطعام 
المبادرات  نجاح  مدى  الواقع  هذا  ويعكس  األولى.  الثالث  الدول 
اإلسالمي  لالقتصاد  الترويج  بهدف  الحكومة  أطلقتها  التي 
كونها  بحكم  الدولة  بها  تتمّتع  التي  المّيزة  عن  فضاًل  ودعمه، 

واحدة من أكثر الوجهات أماًنا في الشرق األوسط. 
فقد  الفتة؛  بقوة  اإلماراتية  اإلسالمي  التمويل  سوق  وتمتاز 
بأن  للتصنيف  "فيتش"  مؤسسة  عن  مؤخًرا  صادر  تقرير  أشار 
مدعومة  نمّوها  ستواصل  الدولة  في  اإلسالمية  المصارف 
وقد  عمالئها.  قاعدة  واتّساع  خدماتها  على  المتزايد  باإلقبال 
التطورات  من  العديد  اإلسالمي  التمويل  خدمات  قطاع  شهد 

الهامة خالل األشهر القليلة الماضية على وجه الخصوص. 
قراًرا  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  اتخذ  مثاًل 
مع  المتوافقة  األوراق  بقبول  بدئه  عن  باإلعالن  األهمية  فائق 
كضمانات  يعتمدها  التي  األدوات  جملة  بين  الشريعة  أحكام 
المصارف  أمام  يكن  لم  السابق  ففي  السيولة.  لتوفير 

أو  نقدية  بصيغة  باألوراق  االحتفاظ  سوى  خيار  أي  اإلسالمية 
التي  المصارف  بهذه  يضّر  كان  ما  وهو  األمد،  قصيرة  صكوك 

لها مصلحة كبيرة في الحصول على أدوات إدارة السيولة.  
للشريعة  عليا  هيئة  تأسيس  المركزي  المصرف  اقترح  كما 
المؤسسات  على  اإلشراف  عن  المسؤولة  الجهة  تكون  كي 
هذه  لعمل  التوجيهية  المبادئ  إعداد  مع  اإلسالمية  المالية 
الفجوة  ردم  مهمة  الجديدة  الهيئة  تتولى  حيث  المؤسسات؛ 
الشريعة،  لشؤون  مركزي  مجلس  إلى  االفتقار  عن  الناجمة 
فتضمن مزيًدا من االتساق واالنسجام في القطاع بالتعاون مع 

مجالس الشريعة الخاّصة بكل مصرف. 
المنتجات  بادرة أخرى تعكس استمرار نمو الطلب على  وفي 
بافتتاح  مؤخًرا  اإلسالمي"  التمويل  "دار  قامت  فقد  اإلسالمية، 
الثاني في دبي. وقال حازم اسماعيل العجان، مدير عام  فرعها 
نكون  كي  دوًما  "نسعى  الخطوة:  هذه  على  معّلًقا  الشركة 
الخيار المفضل لدى العمالء عندما يتعلق األمر بخدمات التمويل 
أم  األفراد  مستوى  على  سواء  الشريعة،  أحكام  مع  المتوافقة 
بيئة مشّجعة  الشركات. ويتلخص هدفنا في العمل على توفير 
مع  متوافقة  تسهيالت  إتاحة  خالل  من  والسيما  النمو،  على 
إلى  تحتاج  التي  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لصالح  الشريعة 

للتمويل".  مصادر موثوقة 
ملتزمون  نحن  المنطلق  هذا  "من  بالقول:  العّجان  واختتم 
بتقديم خيارات قابلة للتخصيص بما يتناغم مع احتياجات العمالء، 
على  باالعتماد  نوعها  من  فريدة  مالية  منتجات  توفير  وبالتالي 

فريقنا الذي يتحّلى بسوية عالية من الكفاءة والمهارة". 

نمو بثقة، وثقة بالنمو
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بحلول منتصف العام الجاري ٢٠١٦، يجب أن تمتثل كافة الشركات لقانون التأمين الصّحي 
الجديد في دبي. وفيما يلي نزّودكم بكل ما تحتاجون معرفته بهذا الخصوص

الصحة أواًل 

حذت
في  نظيرتها  حذو  دبي  في  الصحة  هيئة    

للتأمين  جديد  قانون  سّن  إعالنها  عبر  أبوظبي    
إلزامية  على  ينص  والذي   ،۲٠١۳ عام  في  الصحي   
التأمين الصحي لكافة المقيمين في اإلمارة، مع تحديد أواسط 
القانون.  لهذا  الشركات  كافة  لخضوع  نهائي  كموعد   ٢٠١٦ عام 
في  وموظف  عامل  كل  فإن  الموعد،  هذا  من  نقترب  وفيما 
عالية  صحية  رعاية  من  االستفادة  بإمكانية  قريًبا  سيحظى  دبي 

المستوى متى ما احتاج إليها.

ما الحاجة إلى التأمين الصحي اإللزامي؟ 
يعملون  ممن  شخص  مليوني  نحو  كان  القانون،  هذا  سّن  قبل 
بالمئة من  بتأمين صحي، أي أن ما يقارب ۲۲  في دبي ال يتمتّعون 
لمرض  تعّرضوا  حال  في  حماية  لديهم  يكن  لم  اإلمارة  سّكان 
شركة  أي  وال   – دبي  مصلحة  من  ليس  وبالتأكيد  ما.  إصابة  أو 
فيها- على اإلطالق أن يكون عمالها أو موظفوها غير مشمولين 
الموظف  أو  العامل  وأن  السيما  النوع،  هذا  من  تأمينية  بتغطية 
ما  وهو  البال،  مرتاح  يكون  عندما  أعلى  بكفاءة  مهاّمه  يؤدي 

يعود بالنفع على الشركات واالقتصاد ككل. 

ماذا يعني هذا األمر بالنسبة لنا؟ 
العمل  أصحاب  أن  ذلك  يعني  للموظفين،  بالنسبة 
القانون،  بموجب  الصحية  التغطية  توفير  على  قادرين 
تأمين  األعمال  أصحاب  على  التشريع  هذا  يفرض  حيث 
يتعرضون  وقد  والوافي،  الكافي  بالشكل  موظفيهم 
أخّلوا  إن  إماراتي  درهم   ٥٠٠٬٠٠٠ إلى  قيمتها  تصل  لغرامات 
من  غدا  أنه  حّتى  قانونًيا.  عليه  المنصوص  االلتزام  بهذا 
تجديدها  أو  التأشيرات  على  الحصول  اآلن  الممكن  غير 

صحي.  تأمين  دون 
ركيزتين  على  بدبي  الصحة  هيئة  استراتيجية  وتستند 
أساسيتين: األولى هي ضمان تأمين كاّفة سكان اإلمارة، والثانية 
ال  وبالطبع  لهم.  المقّدمة  الصحية  الرعاية  جودة  ضمان  هي 
التأمين الصحي ذي شروط صارمة  فائدة حقيقية ُترجى إن كان 
على  الحصول  الموظف  أو  العامل  بمقدور  يكن  لم  وإذا  للغاية، 
دفع  الذي  السبب  بالذات  هو  وهذا  لحالته،  المناسب  العالج 
أن  من  بد  ال  التي  المتطلبات  من  أدنى  حٍد  وضع  إلى  الهيئة 

أية وثيقة.  تغطيها 

ما هو الموعد النهائي لتنفيذ هذا االلتزام؟ 
على  الجديد  بالقانون  االلتزام  لبدء  النهائي  الموعد  يتوقف 
من  أكثر  لصالحها  يعمل  التي  فالشركات  الشركة؛  حجم 
أكتوبر  من  بدًءا  بالقانون  االلتزام  عليها  كان  موظف   ١٠٠٠
إلى   ١٠٠ بين  موظفيها  عدد  يتراوح  التي  الشركات  أما   .٢٠١٤
وعلى   .٢٠١٥ يوليو  في  النهائي  موعدها  فكان  موظًفا،   ٩٩٩
أول  مع  الحالية  خططهم  هيكلة  إعادة  الشركات  أصحاب 
النهائي، وذلك خالل فترة ال تتعدى  الموعد  تاريخ تجديد بعد 

١٢ شهًرا. 

ما نوع التأمين الذي أحتاجه؟ 
"خّطة  وهما  أال  الصحي؛  التأمين  من  رئيسيتان  فئتان  ثمة 
للموظفين  خصيًصا  تصميمها  تم  التي  األساسية"  المنافع 
٤٠٠٠ درهم إماراتي. أما  الذين ال يتجاوز الحد األقصى لراتبهم 
بالنسبة للموظفين ممن يفوق راتبهم هذا المبلغ، فبإمكان 
المنافع  مستوى  تختار  أن  لصالحها  يعملون  التي  الجهات 
بـ"الخّطة  ُيعرف  ما  إطار  في  لهم  بتقديمه  ترغب  الذي 

المحّسنة". 
رخصة  على  حائزة  شركة  من  التأمين  هذا  شراء  وينبغي 
من  لعدد  الشركة  استيفاء  تؤكد  التي  الصحي  التأمين 
الشروط اإللزامية في ما يخص مستوى خدمة العمالء وأمن 

البيانات، وهو ما يضمن حصولكم على منتج عالي الجودة. 
"خطة  شراء  تريد  الشركات  إحدى  كانت  حال  وفي 
المنافع األساسية" لموظٍف ال يتجاوز راتبه ٤٠٠٠ درهم إماراتي، 
تصنيف  على  حائزة  تأمين  شركة  إلى  اللجوء  عندها  فيجب 
"شركة تأمين مشاركة"، حيث يعتبر هذا التصنيف شرًطا الزًما 
المنافع  "خطة  لتقديم  مخّولة  تأمين  شركة  أي  تكون  كي 

الرئيسية". 
لما  تبًعا  التأمين  وثائق  من  مختلفة  أنواع  شراء  وباإلمكان 
المثال،  سبيل  على  ومهامهم.  الموظفين  مناصب  يناسب 
تأمين  شركة  من  األساسية"  المنافع  "خطة  شراء  يمكن 
 ٤٠٠٠ راتبهم  يتجاوز  ال  الذين  الموظفين  أجل  من  مشاركة 
الذين  للموظفين  المحّسنة"  "الخّطة  وشراء  إماراتي،  درهم 
تقديم  بمكان  األهمية  من  أنه  علًما  ذلك.  من  أكثر  يكسبون 
ووالء  رضا  على  الحفاظ  أجل  من  للموظفين  تنافسية  باقات 

أهم وأفضل الكفاءات. 
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"ال فائدة حقيقية ترجى إن كان التأمين الصحي 
ذي شروط صارمة للغاية، وإذا لم يكن بمقدور 

العامل أو الموظف الحصول على العالج المناسب 
لحالته"

ما هو مدى تغطية "خطة المنافع األساسية"؟ 
تضمن  التي  المنافع  من  أدنى  ا  حّدً بدبي  الصحة  هيئة  حّددت 
عالية  صحية  رعاية  على  الدخل  منخفضي  العّمال  حصول 
الجودة؛ إذ تشمل هذه المعايير خدمات العناية الطارئة، والعالج 
الرعاية  على  الحصول  وإمكانية  المستشفيات،  وخارج  داخل 
والفحوص،  واالختبارات  االختصاصيين،  إلى  واإلحالة  األساسية، 

ورعاية األمومة، والعمليات الجراحية.
ال  الطارئة  الحاالت  عالج  فإن  الجديدة،  القوانين  وبموجب 
يتطلب موافقة مسبقة، أي أّنه على أي مستشفى االلتزام بعالج 
يكن  لم  لو  حتى  طارئة  حالة  بسبب  يصل  مصاب  أو  مريض  أي 
الحًقا  ليقوم  التأمين،  شركة  شبكة  من  جزًءا  المستشفى  هذا 
بتحويل المريض إلى مستشفى آخر حالما تنتهي الفترة الحرجة. 
كما ستتم تغطية الحاالت المزمنة أو الموجودة مسبًقا ورعاية 

األمومة بالنسبة للمتزوجات بعد فترة انتظار تبلغ ستة أشهر.  

هل تعتبر تغطية أزواج/زوجات الموظفين وأطفالهم إلزامية؟ 
تشّجع  بدبي  الصحة  هيئة  ولكن  حالًيا،  إلزامًيا  األمر  هذا  يعتبر  ال 
تلعب  الممارسة  هذه  أن  إذ  التغطية،  هذه  توفير  على  الشركات 
أفضل  واجتذاب  التوظيف  سياسة  مستوى  رفع  في  إيجابًيا  دوًرا 
التوظيف  بطلبات  المتقّدمين  وأن  السيما  والكفاءات،  المواهب 
عند  حسبانهم  في  الصحي  التأمين  جودة  يضعون  ما  غالًبا 

اختيار الشركات التي قد يرغبون بالعمل لصالحها.  
كافة  على  لزاًما  سيكون   ،٢٠١٦ يونيو  من  اعتباًرا  ولكن 
موظفيها.  ألطفال  الصحي  التأمين  تغطية  توّفر  أن  الشركات 
زوجاتهن/ تأمين  ضمان  مسؤولية  الموظفين  عاتق  على  وتقع 

بأن  علًما  ذلك،  توّفر  ال  الشركة  كانت  إن  وأطفالهم  أزواجهم 
تلقائي  بشكل  ستشتمل  الشركات  تقّدمها  التي  التأمين  خطة 
يقوم  حيث  التكلفة،  تتضمن  لم  إن  حتى  التغطية  هذه  على 
طلب  أو  العمل  صاحب  إلى  مباشرة  األقساط  بدفع  الموظف 

اقتطاعه من الراتب. 

هل يمكن لصاحب العمل اقتطاع أقساط التأمين من راتبي؟ 
صاحب  على  يجب  إذ  للقانون،  مخالًفا  يعتبر  ذلك  ألن  كّلا، 
اقتطاعها  له  يحق  وال  منفصل،  بشكل  األقساط  تسديد  العمل 
شعر  وإذا  ذلك.  عن  للتعويض  راتبه  خفض  أو  الموظف  راتب  من 
عليه  ينبغي  الممارسات،  من  النوع  لهذا  يتعّرض  بأنه  الموّظف 

مناسًبا،  يراه  الذي  بالشكل  الخصوص  بهذا  شكوى  تقديم   عندها 
ليتم اتخاذ اإلجراءات القانونية أصواًل بحق صاحب العمل إن كانت 

الشكوى تقوم على أسس صحيحة قانونًيا.

هل هناك أي مالحظات هاّمة أخرى؟  
جذرية؛  هيكلة  إعادة  بمرحلة  حالًيا  دبي  في  التأمين  قطاع  يمّر 
حول  العامة  لتثقيف  تعريفية  حملة  إطالق  الحكومة  تعتزم  إذ 
سيساعد  مما  الصحية،  للخدمات  المفرط  االستخدام  مخاطر 
االختبارات والحد من  اتخاذ قرارات مدروسة وتقليص  الناس على 
المطالبات  ستساعد  كما  اللزوم.  عن  الزائدة  العالجات  تقديم 
شركات  أداء  فعالية  مدى  قياس  في  الحكومة  اإللكترونية 

التأمين المشاركة، ومكافحة االحتيال وسوء االستخدام. 

بشكل  تمتثل  جماعي  صحي  تأمين  وثائق  التأمين"  "دار  تقّدم 
كامل لمتطلبات هيئة الصحة - أبوظبي، ويمكن تعديلها بحيث 
تتناسب مع احتياجاتكم ومتطلباتكم. لمزيد من المعلومات، 
أو   www.insurancehouse.ae اإللكتروني  الموقع  زيارة  يرجى 

االتصال على رقم الهاتف  4441 800. 
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يشير تقرير جديد صادر عن شركة "كوليرز إنترناشيونال" إلى أن دبي وأبوظبي تقفان في 
طليعة سوق الشرق األوسط وأفريقيا للشقق المخدّمة

حللتم أهاًل ونزلتم سهاًل 

أصدرت  
الرائدة  العقارية  األبحاث  شركة    
اآلونة  في  إنترناشيونال"  "كوليرز   
الشقق  أسواق  حول  تقريرها  األخيرة 
منطقة  في  الضيوف  تجربة  ودليل  المخّدمة 
الذي  التقرير  يقّدم  حيث  وأفريقيا؛  األوسط  الشرق 
الشقق  ألسواق  تفصيلي  تحليل  على  ينطوي 
تحليالت   - المذكورة  المنطقة  في  المخّدمة 
هذا  مقّدمي  يساعد  بما  القطاع،  حول  مفّصلة 
النوع من الخدمات في تلبية الطلب المتنامي على 

مع  تتناسب  والتي  النوعية،  عالية  المخّدمة  الشقق 
العمالء.  احتياجات شرائح متنّوعة من 

أكبر  تحتضن  دبي  فإن  التقرير،  وبحسب 
المنطقة،  في  المخّدمة  الشقق  من  معروض 

عقار(،   ٢۳٢( مفتاح  ألف   ٢٩٫٠٠٠ يبلغ  والذي 
هذا  إجمالي  من  بالمئة   ۳٦ بأن  العلم  مع 

تجارية  عالمات  قبل  من  إدارته  تتم  المعروض 
عالمية.  

الفنادق  قسم  رئيس  سونا،  فيليبو  وقال 
األوسط  الشرق  في  إنترناشيونال"  "كوليرز  لدى 

وشمال أفريقيا: "شهد قطاع الشقق المخّدمة فورة ضمن 
والدوحة،  وأبوظبي  بدبي  الممّثلة  نضًجا  األكثر  األسواق 
إجمالي  من  بالمئة   ۳٥ عن  يزيد  بما  حالًيا  تستأثر  والتي 
جديًدا  المفهوم  هذا  يعتبر  حين  في  اإلقليمي،  المعروض 
في  التفكير  يتم  ال  إذ  المنطقة؛  أنحاء  بقية  على  نسبًيا 
تنفيذ  أثناء  إال  مخّدمة  شقق  إلى  السكنية  المباني  تحويل 
توّجه  ثّمة  عام  بشّكل  ولكن  بعدها،  أو  اإلنشاء  عمليات 
لهذا  خصيًصا  كفاءًة  وأعلى  حجًما  أكبر  عقارات  بناء  نحو 

العالمية". التشغيل  معايير  مع  يتوافق  وبما  الغرض، 
الشقق  على  الطلب  أن  إلى  أبحاثنا  "تشير  وأضاف: 
بالنزول  الراغبين  الزّوار  على  مقتصًرا  يعد  لم  المخّدمة 
في  مؤقًتا  تقيم  التي  الوافدين  عائالت  مثل  طويلة  لفترة 
ثّمة  وإنما  مستقر،  مسكن  إلى  تنتقل  ريثما  الشقق  هذه 
زيارة  أثناء  األمد  قصيرة  إقامات  يريدون  ممن  أيًضا  طلب 
استقطاب  أجل  ومن  الترفيه.  بقصد  عائالتهم  مع  المدينة 
الشقق  إلى  الفنادق  من  انتباهها  وتحويل  الشريحة  هذه 
تقديم  ضمان  الشقق  هذه  مشغلي  على  يجب  المخّدمة، 
مستوى  توفير  مع  والخدمات  النظافة  مستويات  أعلى 

الوقت ذاته". القيمة في  عاٍل من 
شركة  عن  صادرة  بيانات  كشفت  أخرى،  ناحية  ومن 
عن   - والفنادق  السفر  بحوث  في  المتخصصة   -  "أوليري" 

أهم  مكامن 
في  والفنادق  المخّدمة  الشقق  بين  الفوارق 
النزالء  من   ١٤٠٫٠٠٠ آلراء  تحليلها  بعد  وذلك  المنطقة، 
األوسط،  الشرق  في  للضيافة  مختلفة  منشآت  حول 

الدراسة:  نتائج  نعرض  يلي  وفيما 
المخدمة  الشقق  تتمّتع  الفنادق:  من  أعلى  قيمة   •
بأعلى  المنطقة  في  الخمس  النجوم  ذات  والفنادق 
من  الفنادق  من  أفضل  )كالهما  القيمة  تصنيفات 
سوق  إلى  فقط  النظر  وعند  نجوم(.  وأربع  ثالث  فئة 
عالمًيا،  الفاخرة  التجارية  العالمات  ذات  العقارات 
تصنيف  على  حازت  المخّدمة  الشقق  أن  الواضح  من 
حيث  من  الخمس  النجوم  ذات  الفنادق  يفوق 

القيمة. 
الشقق  كانت   ،۲٠١٥ أغسطس  حّتى  الخدمة:   •
قد  عالمية  تجارية  لعالمات  التابعة  المخّدمة 
العالمات،  هذه  تحمل  ال  التي  نظيرتها  على  تفّوقت 
كهذه،   عالمات  تحمل  التي  واإلقليمية  المحلية  ونظيرتها 
عنها،  النتائج  احتساب  تم  التي  الفئات  كافة  ضمن  وذلك 
و"الموقع"  و"الخدمة"  و"القيمة"  الغرف"  "تصنيف  وهي 

و"النظافة".
المخّدمة  الشقق  "تنطوي  القول:  إلى  سونا  وخلص 
المخاطر كنموذج أعمال، لهذا تنجح  على مستوى أقل من 
من  تعاني  وال  عموًما،  أعلى  إشغال  معدالت  تحقيق  في 
بأن  ونتوقع  الفنادق.  حال  هو  كما  الموسمية  التقّلبات 
لنشهد  المنطقة،  في  اتساًعا  القطاع  شعبية  نطاق  يزداد 
من  متناٍم  عدٍد  دخول  القادمة  القليلة  األعوام  مدى  على 

المضمار".  هذا  إلى  العالمية  الفندقية  العالمات 
لعل مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة تعزى إلى نجاح 
والترويج  التسويق  في  التجاري  والتسويق  السياحة  هيئة 
النظير  ومنقطع  بالحيوية  نابًضا  مقصًدا  بصفتها  لإلمارة 

لألفراد والشركات على حد سواء. 
في  المخّدمة  الشقق  معروض  فإن  دبي،  استثنينا  ما  وإذ 
إدارة  وتتم  محدوًدا،  يعتبر  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
عالمات  أو  تجارية  عالمات  تحمل  ال  جهات  قبل  من  أغلبه 
في  العالمية  المعايير  إلى  افتقاره  مع  محلية،  تجارية 

التشغيل.
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التي  المخّدمة  الشقق  جاذبية  عوامل  أهم 
تحمل عالمات معروفة:  

سعر  في  هاًما  دوًرا  المزايا  هذه  تلعب  العاّمة:  المزايا   •
الماّدية  المزايا  إلى  وتنقسم  المخّدمة،  الشقق  إيجار 
أثاث  من  تحويه  وما  للمباني  الممّيزة  التصاميم  مثل 
ركن  خدمة  مثل  الماّدية  غير  والمزايا  وإلكترونيات، 

السيارات.
الجوانب  أهم  إحدى  المنشآت  موقع  يشّكل  الموقع:   •
الكبير  للطلب  نظراً  االعتبار  فين  في  أخذها  يجب  التي 
فرصة  ثمة  أّنه  علًما  الممّيزة،  المواقع  به  تحظى  الذي 
السكنية  العقارات  كانت  إن  الوحدات  أقساط  لرفع  أكبر 
وخدمات  بمرافق  أيًضا  مزّودة  العالية  الجودة  ذات 

فندقية. 
تلقى  أن  المرجح  من  للسوق:  السّكاني  الواقع   •
المعروفة  التجارية  العالمات  ذات  المخّدمة  الشقق 
ملموسة  زيادة  تشهد  التي  األسواق  ضمن  كبيًرا  إقبااًل 
وذلك  العالية،  المالية  المالءة  ذوي  األفراد  نسبة  في 
بهذه  المرتبط  االجتماعي  واالعتبار  الحصري  للطابع  نظًرا 

الشقق.  
الوحدة  سعر  يزداد  أن  المرّجح  من  الوحدات:  ارتفاع   •
المبنى ذاته، وذلك نظًرا لما  ارتفعت عن األرض في  كلما 
الشقق  اعتبار  ويمكن  لنزالئها.  ممّيزة  إطالالت  من  تتيحه 
المخّدمة التي تحمل عالمات تجارية معروفة في وسط 
وحداتها  إيجار  بدل  يزداد  حيث  ذلك،  على  مثااًل  دبي 
شقق  والسيما  األرض،  عن  ارتفعت  كلما  مضطرد  بشكل 
برج  على  المباشرة  إطاللتها  بفضل  وذلك  البينتهاوس، 

الجميرا. ونخلة  خليفة 
والمبنى  للوحدة  العام  التصميم  يعتبر  التصميم:   •
للمشروع.  الممّيز  الطابع  إبراز  في  جوهرًيا  عنصًرا  ككل 
وذائعي  مرموقين  بمهندسين  االستعانة  شأن  ومن 
من  الكثير  في  الحال  هو  كما  األسعار  يرفع  أن  الصيت 

المشاريع.  
كبيًرا  دوًرا  التجارية  العالمات  تلعب  التجارية:  العالمة   •
شراء  على  يحرصون  الذين  المستثمرين  ثقة  كسب  في 
تمّيز  مدى  يعكس  بما  مرموقة  عالمات  من  الوحدات 
كون  عن  ناهيك  بالحصرية،  انطباًعا  ويعطي  المشروع 

اإلدارة.  وهيكلية  الخدمة  لمستوى  ضمانة  ذلك 

عند النظر فقط إلى سوق العقارات ذات العالمات 
التجارية الفاخرة عالمًيا، من الواضح أن الشقق 

المخّدمة حازت على تصنيف يفوق الفنادق ذات 
النجوم الخمس من حيث القيمة

يدخلوا  كي  العالميين  للمشغلين  فرصة  تكمن  بالذات  وهنا 
توفير  على  بالتركيز  الخليجية  المخدمة  الشقق  سوق  إلى 
الحالية  الوسطية  المعدالت  يفوق  وحدات  عدد  تضم  منشآت 

في األسواق. 
ضمن  المخّدمة  الشقق  على  الطلب  شرائح  إلى  وبالنظر 
في  تتمّثل  األهم  الشريحة  فإن  بالتحليل،  المشمولة  األسواق 
ولكن  للتقرير،  وفًقا  متوسطة  أو  طويلة  لفترات  المقيمين  النزالء 
بأن  سنرى  والسعودية  اإلمارات  سوقي  معاينة  عند  بالمقابل 
أثناء  ينزلون لفترات قصيرة  الذين  العمالء  إلى  الطلب يعزى  أغلب 
أو  األقارب،  أو  األصدقاء  لزيارة  أو  دينية،  ألغراض  البالد  زيارتهم 

لتمضية العطالت أو غير ذلك.  
ويعزى الميل الواضح إلى اإلقامات قصيرة األمد في السعودية 
المواطنين  أغلب  أن  حقيقة  إلى  والبحرين  وعمان  واإلمارات 
كبيرة،  مجموعات  شكل  على  العادة  في  يسافرون  الخليجيين 
ومن  الذاتية.  بالخدمة  تسمح  منشآت  اختيار  يحّبذون  وبالتالي 
من  حّصة  بأكبر  تستأثر  وأبوظبي  ودبي  الدوحة  فإن  أخرى،  ناحية 
عالي  معروض  لتوافر  نظًرا  األمد  طويلة  اإلقامة  على  الطلب 
لغايات  الوافدين  إلى  رئيسي  بشكل  الطلب  هذا  ويعزى  الجودة، 
مؤقًتا  مسكًنا  الشقق  هذه  من  يتخذون  والذين  بالعمل،  تتعّلق 

لعائالتهم.

المعروض 
في  جديدة  وحدة   ۷٫٠٠٠ نحو  طرح  يتم  أن  المتوقع  من 
األربعة  األعوام  مدى  على  وأبوظبي  دبي  من  كل  سوقي 
المعروض  هذا  من  بالمئة   ۷٤ بأن  علًما  القادمة،  الخمسة  إلى 
ستكون متركزة في دبي. ويشار إلى أن الشارقة لم تعلن حّتى 

اآلن عن أي خطط لزيادة معروض الشقق الفندقية.  
تراجع  يؤثر  أن  المتوقع  من  فإّنه  الطلب،  صعيد  وعلى 
أسعار النفط بشكل سلبي وإيجابي على القطاع في آن واحد؛ 
نظًرا  ينخفض  أن  النفط  شركات  لطلب  المتوقع  من  أنه  حيث 
ثمة  بينما  النفط،  إنتاج  على  كبير  حد  إلى  المنطقة  العتماد 
في  المتخصصة  الشركات  من  الطلب  لنمو  بالمقابل  احتمال 
ستخفض  الجوية  الناقالت  أن  افتراض  على  الترفيه،  مجال 

أسعارها كنتيجة لتراجع أسعار النفط. 
الشقق  لقطاع  المنتظر  من  بأنه  القول  يمكن  الختام،  وفي 
من  البد  ولكن  ملموًسا،  نمًوا  يشهد  أن  الخليج  في  المخّدمة 
بشريحتيهما  العمالء  احتياجات  تلبي  متنوعة  منتجات  تطوير 
تتعّلق  ألغراض  عائالتهم  مع  القادمين  الزوار  وهم  األساسيتين، 

بالعمل، والعائالت الخليجية القادمة لتمضية العطالت والترفيه. 
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 يعّرفنا زهدي يكن، الشريك في "بيت المحاماة" للمحاماة واالستشارات القانونية، 
في الماّدة التالية على تأثيرات وتبعات القانون االتحادي الجديد رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن 

الشركات التجارية، مسلًطا الضوء على الجوانب المتعّلقة بالشركات المساهمة الخاصة

التغّيرات في المعايير القانونية للشركة  

حّل 
فيما  إليه  )يشار   ٢٠١٥ لسنة   ٢ رقم  الجديد  القانون    
رقم  االتحادي  القانون  مّحل  الجديد"(  بـ"القانون  بعد    
القديم"(  بـ"القانون  بعد  فيما  إليه  )يشار   ١٩۸٤ لسنة   ۸  
حينئٍذ  تم  حيث  ٢٠١٥؛  يوليو   ١ من  اعتباًرا  التنفيذ  حّيز  األول  دخول  منذ 
المساهمة  الشركات  فيها  بما   – المعنية  للشركات  مهلة  إعطاء 
القانون  ألحكام  تمتثل  كي   ٢٠١٦ يوليو   ٣٠ أقصاه  بموعد   – الخاّصة 
الجديد وتعّدل عقود تأسيسها أو نظامها األساسي بما يتوافق مع 

التغيير.  هذا 
بالشركات  المتعّلقة  األحكام  فإن  الجديد،  القانون  وبموجب 
المساهمة العامة تسري أيًضا على الشركات المساهمة الخاّصة، ما 
عدا األحكام ذات الصلة باالكتتاب العام - وفيما لم يرد به نص خاص. 
بالنسبة للشركات المساهمة الخاّصة، يحل مصطلح "الوزارة" )أي وزارة 
والسلع(.  المالية  األوراق  هيئة  )أي  "الهيئة"  مصطلح  محل  االقتصاد( 
فيما  المساهمة"  "الشركات  لـمصطلح  ذكر  أي  أن  إلى  ننّوه  وعليه، 
والشركات  العاّمة  المساهمة  الشركات  به  المقصود  سيكون  بعد 

المساهمة الخاّصة على حد سواء.  
التي  التغييرات  بعض  على  موجزة  لمحة  نستعرض  يلي  وفيما 
على  تأثيرها  ومدى  الجديد،  القانون  بموجب  التنفيذ  حّيز  دخلت 

الشركات المساهمة الخاصة:
اإلدارة 

األعضاء،  انتخاب  المجلس،  )تشكيل   - اإلدارة  مجلس   •
األقصى  الحد  الجديد  القانون  من   ١٤٣ الماّدة  قّلصت  االجتماعات( 
أن  اشتراط  مع  مديًرا،   ١١ إلى   ١٢ من  المساهمة  الشركة  مديري  لعدد 
استحالة  دون  الحيلولة  بهدف  فردًيا  للمدراء  اإلجمالي  العدد  يكون 
اتخاذ أي قرارات من قبل المجلس. أما فترة الثالثة أعوام للعضوية في 
المجلس لم يطرأ عليها أي تغيير، وكذلك هو الحال بالنسبة إلمكانية 

إعادة انتخاب عضو المجلس ذاته ألكثر من مّرة واحدة.  
أي  التراكمي،  السري  بالتصويت  المدراء  جميع  انتخاب  ويجب 
األسهم  عدد  تعادل  )التي  أصواته  بتوزيع  يقوم  مساهم  كل  أن 
مع  المرشحين،  من  يفّضلهم  من  على  الشركة(  في  يتملكها  التي 
جميًعا  منحها  أو  مرّشح  من  أكثر  على  األصوات  هذه  توزيع  إمكانية 
لمرشح واحد. كما يحق للجمعية العمومية أن تعّين عدًدا من األعضاء 
في مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين في الشركة، 
شريطة أال يتجاوز عدد هؤالء ثلث عدد األعضاء المحددين في النظام 

األساسي للشركة. 
كما يقتضي القانون الجديد عقد أربعة اجتماعات لمجلس اإلدارة 
من  مزيد  عقد  على  للشركة  األساسي  النظام  ينص  لم  ما  سنوًيا، 
غير  الغياب  من  الحد  وبهدف   - الجديد  القانون  أن  كما  االجتماعات. 
عن  تغّيب  حال  في  المستقيل  بحكم  المدير  يعتبر   - للمدراء  المبّرر 

خمسة اجتماعات غير متتالية دون تقديم عذر مقبول لهذا الغياب. 

• التعامالت المحظورة 
على  التعامالت  من  مجموعة  حظر  قد  القديم  القانون  كان  أن  بعد 
يوّسع  الجديد  القانون  فإن  المجلس،  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  رئيس 
من  أوسع  مجموعة  ليغطي  الحظر  بهذا  المشمولة  الجهات  نطاق 
األفراد أو الشركات، والتي يشار إليها بمصطلح "األطراف ذات العالقة" 
الذي تم تعريفه على أنه: "رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة 
التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها 
أي من هؤالء بما ال يقل عن ٣٠ بالمائة من رأسمالها، والشركات التابعة 

أو الشقيقة أو الحليفة". 
الجمعية العمومية 

• الدعوة إلى االجتماعات العاّمة
تم تخفيض الشرط القانوني لفترة إخطار المعنيين بموعد اجتماعات 
يوًما   ١٥ إلى  القديم  للقانون  وفًقا  يوًما   ٢١ من  العمومية  الجمعية 

وفًقا للقانون الجديد.
الجمعية  الجتماع  الدعوة  عن  اإلعالن  تم  حال  في  وعليه، 
العمومية خالل فترة تقَل عن ١٥ يوًما قبل التاريخ المقترح لالجتماع، 
ما  يمثّلون  مساهمون  عليها  وافق  إذا  صحيحة  الدعوة  تعتبر 

الشركة. بالمئة من رأس مال   ٩٥ مجموعه 
 - الهيئة  موافقة  شريطة   - االجتماع  إلى  الدعوة  نشر  ويتعّين 
أو  العربية،  باللغة  إحداهما  تكون  محّليتين  يوميتين  صحيفتين  في 

بكتب مسجّلة أو وفًقا لطريقة اإلخطار التي تحّددها الهيئة. 
يقوم  أن  وجوب  على  ينّص  القديم  القانون  كان  حين  وفي 
مجلس اإلدارة بالدعوة إلى اجتماع في حال تم تقديم طلب بذلك 
مال  رأس  من  األقل  على  بالمائة   ٣٠ يملكون  مساهمين   ١٠ قبل  من 
يعد  لم  بحيث  الحد  هذا  خّفض  قد  الجديد  القانون  فإن  الشركة، 
من  األقل  على  بالمئة   ٢٠ يملكون  أكثر  أو  مساهم  سوى  مطلوًبا 
للشركة  األساسي  النظام  أحكام  كانت  إذا  إال  الشركة،  مال  رأس 

أقل. نسبة  على  تنصُّ 
وينبغي في هكذا حاالت توجيه الدعوات إلى االجتماعات خالل 
االنعقاد  العمومية  الجمعية  وعلى  الطلب،  تقديم  تاريخ  من  أيام   ٥
إلى  الدعوة  تاريخ  من  يوًما   ٣٠ إلى   ۱٥ من  تتراوح  فترة  غضون  في 

االجتماع. 
• النصاب القانوني لالجتماعات والقرارات الصادرة عنها 

المطلوب  األدنى  الحد  فإن  الجديد،  القانون  من   ١٨٣ للماّدة  وفًقا 
 ٥٠ يبلغ  العمومية  الجمعية  اجتماعات  لعقد  القانوني  النصاب  لتوفر 
المساهمين في حّق  الشركة، ويحتفظ  رأس مال  بالمئة من إجمالي 

الموافقة على نسبة/أغلبية أكبر في النظام األساسي للشركة.  
تأجيله  يتم  األول،  االجتماع  في  النصاب  هذا  يتوفر  لم  وإذا 
وفي  أيام   ٥ عن  تقل  ال  مدة  مضي  بعد  ثاٍن  اجتماع  عقد  ويتم 
كان  حين  )في  األول  االجتماع  تاريخ  من  يوًما   ١٥ أقصاها  فترة  غضون 

شؤون قانونية 
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من  يوًما   ٣٠ غضون  في  ثاٍن  اجتماٍع  عقد  يقتضي  القديم  القانون 
عدد  كان  أًيا  صحيًحا  الثاني  االجتماع  ويكون  األول(،  االجتماع  تاريخ 

المساهمين الحاضرين.  
عليه  ينّص  كان  الذي  المطلقة  األغلبية  شرط  نقيض  وعلى 
قبل  من  القرارات  اتخاذ  باإلمكان  اآلن  أصبح  فقد  القديم،  القانون 
الجمعية العمومية بأغلبية األسهم الممثلة في االجتماع )أي األغلبية 
األساسي  النظام  في  عليها  منصوص  أعلى  أغلبية  أي  أو  البسيطة(، 

للشركة. 
دون  عام  بشكل  العمومية  الجمعية  الجديد  القانون  يلحظ 
التميّيز السابق بين الجمعية العمومية العادية وغير العادية؛ واستبدل 
"القرار  بمفهوم  العادية  غير  العمومية  الجمعية  الجديد  القانون 
الخاص" للجمعية العمومية، والذي يتم اتخاذه من قبل أغلبية أصوات 
األسهم  من  بالمائة   ۷٥ عن  يقل  ال  ما  يملكون  الذين  المساهمين 
فإن  المساهمة.  للشركة  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  الممثلة 
الهاّمة  الشؤون  من  معّينة  مجموعة  لتمرير  مطلوب  الخاص"  "القرار 
مدة  تقصير  أو  تمديد  المثال:  سبيل  على  يشمل  والذي  للشركة، 
عقد  تعديل  أو  ذلك؛  يقتضي  تأسيسها  من  الغرض  كان  إذا  الشركة 
الواردة  التعامالت  لغايات  أو  للشركة؛  األساسي  النظام  أو  التأسيس 
مجلس  صالحيات  يخص  ما  في  الجديد  القانون  من   ١٥٤ الماّدة  في 
في  الشركة  اندماج  أو  الشركة؛  رأسمال  تخفيض  أو  زيادة  أو  اإلدارة؛ 
في  استمرارها  أو  أجلها  انقضاء  قبل  الشركة  حّل  أو  أخرى؛  شركة 
مباشرة نشاطتها في الحاالت التي تبلغ فيها خسائر الشركة نصف 

رأسمالها المصدر.
المساهمة، رأس المال، المدّققون 

• عدد المساهمين 
المطلوبة  المؤسسين  لجنة  أعضاء  عدد  الجديد  القانون  خّفض 
إلى  أعضاء   ٣ من  خاصة  مساهمة  شركة  أي  وتسجيل  لتأسيس 
عضوين اثنين، مع تقليصه أيًضا الحد األدنى لعدد المساهمين من  ٣ 
مساهمين إلى مساهمين اثنين، ووضع حّد أقصى يبلغ ۲٠٠ مساهم. 
ولكن تجدر اإلشارة إلى أن الحد األدنى المطلوب لعدد المساهمين ال 
اعتباري بتسجيل شركة مساهمة  ينطبق عندما يقوم شخص واحد 
حال  في  المساهمين  لعدد  األقصى  الحد  ينطبق  ال  وكذلك  خاصة، 
كانت الشركة المساهمة الخاصة قائمة سلًفا أو في حال نقل ملكية 

مساهم ما عن طريق اإلرث أو بموجب حكٍم قضائي بات.
• رأس المال 

ر ألي شركة مساهمة خاصة عن مبلغ  يجب أال يقّل رأس المال المصدَّ
٥٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم إماراتي، مع وجوب تسديده كاماًل، إال إذا كانت الشركة 

المساهمة الخاصة قائمة ومسجّلة من قبل.
عبر  به"  المصرح  المال  "رأس  مفهوم  الجديد  القانون  يطرح  كما 
السماح للشركة بتحديد رأس المال المصرح به في نظامها األساسي، 
مع  يتوافق  وبما  ر،  المصدَّ المال  رأس  ضعف  ذلك  يتجاوز  أاّل  على 

الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص. 
• حقوق ومطالبات أقلية المساهمين  

يشّدد القانون الجديد بشكل خاص على حماية أقلية المساهمين عبر 
منحهم الحق بتقديم طلب إلى الهيئة في الحاالت التي يرتأي فيها 
من  بالمئة   ٥ عن  يقل  ال  ما  )يمتلك/يمتلكون  أكثر  أو  واحد  مساهم 
بمصالحه/ يضّر  نحو  على  تدار  الشركة  شؤون  بأن  الشركة(  مال  رأس 
تلحق  قد  الشركة  تصرفات  أن  أو  منهم؛  أٍي  مصالح  أو  مصالحهم 
إلى  أو لم تتوصل  الطلب  الهيئة هذا  الضرر بمساهم ما. وإذا رفضت 
قرار بشأنه خالل ٣٠ يوًما، فإّنه من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء. 
المذكورة  النسبة  يملكون  الذي  المساهمين  ألقلية  أيًضا  يحّق  كما 

 شؤون قانونية

قبل  من  الصادرة  القرارات  تنفيذ  تعليق  الهيئة  من  يطلبوا  أن  أعاله 
أّنها تصب حصًرا في صالح فئة  الجمعية العمومية، والتي يعتقدون 
مجلس  أعضاء  على  خاّصة  بمنافع  تعود  أو  المساهمين  من  معّينة 

اإلدارة أو غيرهم.  
• أمانة سجّل األسهم 

يطرح القانون الجديد مفهوم "أمانة سجل األسهم" حصًرا للشركات 
المساهمة الخاصة كي يسمح لها بتنظيم "سجل األسهم" خاصتها 
الواردة  المساهمين  المساهمين وحقوق  يبين تفاصيل ملكية  والذي 
الشركة  )تجاه  المفعول  ساري  األسهم  ملكية  نقل  ُيعتبر  وال  عليها. 
أي  األسهم؛  سجّل  أمانة  لدى  قيده  تاريخ  من  إال  ثالثة(  أطراف  أي  أو 
أمانة سجل  العملية لدى  بمجّرد قيد هذه  تنتقل  أن ملكية األسهم 
األسهم، وال يحق للشركات المساهمة الخاصة إجراء أي نقل لملكية 

أسهمها إال عن طريق أمانة سجّل األسهم.  
• مدّققوا الحسابات

مناًطا  الشركة  مدّققي  تعيين  حّق  على  الجديد  القانون  أبقى 
بالجمعية العمومية، ولكن مع تحديد فترة تعيين كل مدّقق بسنة 
واحدة يمكن تجديدها لمّدة أقصاها ٣ سنوات متتالية، وذلك خالًفا 

للقانون القديم الذي لم يضع أي حٍد أقصى للتجديد.  
الجديد  القانون  أن  على  بالتأكيد  سبق  ما  تلخيص  يمكن  ختاًما، 
للعديد  فّعالة  حلواًل  أوجد  فقد  سابقه؛  من  عملية  أكثر  بكونه  يّتسم 
من التعقيدات العملية التي كانت الشركات المساهمة تعاني منها في 
اإلخطار  فترة  وتقليص  للتصويت،  المطلوبة  األغلبية  تبسيط  عبر  السابق 
القانون  ينطوي  كما  العمومية.  الجمعية  اجتماعات  انعقاد  بمواعيد 
مثل  الشركات،  حوكمة  تعزيز  شأنها  من  عديدة  أحكام  على  الجديد 
التعامالت  شمول  نطاق  وتوسيع  المساهمين،  ألقلية  اإلضافية  الحماية 
المحظورة بحيث أصبحت تشمل "األطراف ذات العالقة"، فضاًل عن وضع 
في  وإننا  الحسابات.  مدّققي  تعيين  فترات  تجديد  إلمكانية  أقصى  حد 
والتعاميم  والقرارات  والقواعد  األنظمة  من  مزيد  صدور  انتظار  صدد 

المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون الجديد.  

بيت المحاماة للمحاماة واالستشارات القانونية

أبوظبي
مبنى األرجوان، مكتب ٤۰٤، شارع زايد األول )الخالدية(

 صندوق بريد ٦۲٧٧٧، أبوظبي، اإلمارات 
هاتف: ٦۳۳٤٤٨٨ ٩٧۱۲+

فاكس: ٦۳۱٦٦٥٥ ٩٧۱۲+
 

دبي
 برج مايز، مكتب ٤۰۲، شارع الشيخ زايد 

)بجوار مركز دبي المالي العالمي(
صندوق بريد ٧۲۲٨۱، دبي، اإلمارات

هاتف: ٣٥۱٧٩۰٩ ٤ ٩٧۱+
فاكس: ٣٥۱٧٩۱٩ ٩٧۱+ 

 
www.lawhouse.ae

p26-27_Law11-04.indd   27 4/11/2016   10:22:19 AM



الـصـحـة  و اللـيـاقـة

www.EmiratesReview.aeعلوم اإلمارات  |  العدد 2814

العربية  بالمئة من سّكان دولة اإلمارات  أشار استبيان أجرته شركة "يوجوف" إلى أن ٦٠ 
أفضل  على  تتعرفوا  كي  التالية  السطور  في  رافقونا  التوّتر؛  من  يعانون   المتحدة 

السبل إلراحة أعصابكم وأذهانكم 

أفكار بسيطة 
لمكافحة التوّتر

"جائحات ينظر  أبرز  من  أّنه  على  التوتّر  إلى  الكثيرون 
عّما  األولى  بالدرجة  ينجم  إذ  الحديث"،  العصر 
ساعات  من  المعاصر  معيشتنا  أسلوب  به  يتسم 
التكنولوجيا  تطّفل  عن  فضاًل  الراحة،  وقّلة  الطويلة  العمل 
يومنا  في  المستحيل  شبه  من  إذ  حياتنا؛  جوانب  كافة  على 
اإللكتروني  البريد  وتجاهل  المحمولة  الهواتف  إطفاء  هذا 
مطاردين  دوًما  أنفسنا  فنجد  اللوحية،  الحواسب  وأجهزة 
المواعيد  فريسة  واقعين  كّنا،  أينما  المهنية  حياتنا  قبل  من 
أسرى  بأنّنا  فنشعر  حًدا،  تعرف  ال  التي  والطلبات  النهائية 

مكاتبنا إلى األبد! 
رغم ذلك كّله، ال بد من إتقان الحفاظ على الهدوء واالسترخاء، 
ألن التوّتر يلعب دوًرا في اإلصابة بالعديد من األمراض مثل البدانة، 
مشكلة  نطاق  التساع  ونظًرا  والقلق.  واالكتئاب  والسكّري  والربو 
التوّتر، فقد تم وصف العديد من الحلول له، وعلى األرجح سمعتم 
بأشهرها مثل ممارسة الرياضية، والخروج إلى الهواء الطلق، واإلنارة 
الطبيعية، والحّمامات الدافئة، وغيرها. ولكّننا نقدم لكم ها هنا 
ضالتكم  على  تعثروا  لم  حال  في  شهرة  أقل  جديدة  خيارات 

المنشودة في الخيارات المذكورة أعاله. 

كتب التلوين للبالغين 
هل تذكرون مدى السعادة التي كانت تغمرنا أثناء التلوين عندما 
بالبالغين  كّنا صغاًرا؟ إليكم هذا الخبر السار، هناك نسخة خاصة 
جميلة  رسوم  تلوين  تستطيعون  حيث  الرائع؛  النشاط  هذا  من 
في  عرفتموها  التي  البسيطة  الرسوم  عن  الكبير  اختالفها  رغم 
الجميلة  واألشكال  األلوان  من  مواٍز  عالم  في  لتعيشوا  الطفولة، 
التي  األعباء  من  التخلص  على  لمساعدتكم  خصيًصا  المصّممة 

تثقل أذهانكم واستعادة قدرتكم على التركيز.   

أحواض األسماك
ربما سبق لكم أن تساءلتم عن سبب وجود أحواض األسماك في 
غرف االنتظار ضمن عيادات طبيب األسنان أو غيرها من العيادات؟ 
تحّركها  أثناء  األسماك  مراقبة  بأن  علمًيا  ثبت  لقد  بسيط،  الجواب 
بكل انسيابية في المياه يخّفف إجهاد العضالت ويخفض ضغط 

"العالج  ُتدعى  ذاتها  بحد  قائمة  منهجية  هناك  أن  حّتى  الدم، 
من  التخّلص  على  للمساعدة   )Aquarium Therapy( باألحواض" 

القلق والتوّتر. 
 

أكياس التغليف ذات الفقاعات
فقء  عند  األكياس  هذه  ُتصدرها  التي  باألصوات  استمتعنا  لطالما 
اليابانيون  ابتكر  السبب  لهذا  سطوحها،  تغطي  التي  الفقاعات 
محدود  غير  لعدد  وتكراًرا  مراًرا  فقؤها  يمكنكم  خاّصة  فقاعات 
من المّرات كي تساعدكم في التخّلص من التوتر، محاكيًة التأثير 
النفسي الذي تشتهر به هذه الفقاعات منذ عقود. إًذا لم تعودوا 
بحاجة إلى شراء أي غّرض جديد فقط من أجل الحصول على هذه 
الفقاعات المحّببة إلى قلوبكم، فما عليكم اآلن سوى االستفادة 

من العبقرية اليابانية إلراحة أذهانكم وأعصابكم. 

قّطة خير من قنطار عالج
عمدت حضارات الشرق األوسط إلى استئناس وتربية القطط منذ 
آالف السنين، ويكمن وراء ذلك سبب وجيه جًدا؛ فقد أثبت العلم 
ضغط  معدل  تخفيض  على  تساعد  األليفة  الحيوانات  هذه  أن 
الدم، حيث أشارت دراسة ُأجريت في جامعة مينيسوتا األمريكية 
إلى أن تربية القطط تقّلص احتمال الوفاة بسبب األمراض القلبية 
وانسوا  قطّطكم  داعبوا  بالمئة!   ٤٠ إلى  تصل  بنسبة  الدورانية 

الهموم. 

اإلكسير األبيض
عظامنا،  تنمو  كي  صغاًرا  كّنا  عندما  الحليب  نشرب  كّنا  جميعنا 
يعود  السحري  السائل  هذا  بأن  يعلمون  ال  مّنا  الكثيرون  ولكّن 
طبيعًيا  كان  إن  السيما  أيًضا،  البلوغ  بعد  علينا  أخرى  بمنافع 
ألبان يابانية  إنتاج صباح اليوم ذاته. لهذا تقوم شركة  وطازًجا من 
بحلب األبقار أثناء الفجر بهدف االستفادة ّمما يحويه من كمّيات 
تخفيف  على  يساعد  الذي  الهرمون  وهو  الميالتونين،  من  كبيرة 
يساعد  األبيض  اإلكسير  هذا  بأن  يقال  ذلك،  على  عالوة  التوّتر. 
على تحسين المزاج!.... كما قيل لنا في الطفولة، "اشربوا الحليب، 

ينصحنا الطبيب".  
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تعتبر الآللئ الطبيعية من أندر الجواهر الثمينة وأكثرها فرادة في العالم، وتمّثل مياه 
دولة اإلمارات العربية المتحدة مهًدا لعدد من أكثر هذه النفائس تمّيًزا  

بريق األعماق اآلسر  

لطالما
واالستمرارية  واألناقة  بالنقاء  اللؤلؤ  ارتبط    

من  وهو  العالم،  حول  مختلفة  ثقافات  في    
عرفها  التي  الطبيعية  الجواهر  أشكال  أقدم   
القديمة.  الحضارات  شّتى  لدى  هاّمة  مكانة  واحتلت  اإلنسان 
اللؤلؤ هو قطرات مطر مملوءة بضوء  وتقول إحدى األساطير بأن 
القمر، فيما تقول أخرى بأنها دموع المالئكة، وتزعم ثالثة بأن هذه 
الكرات السحرية ما هي إال بذور ستتحول إلى حوريات الحًقا. كما 
في  الكنوز  أثمن  من  واحدة  بصفتها  الآللئ  الكريم  القرآن  ذكر 

الجّنة.
وقد اعتمدت العائالت المالكة اللؤلؤ رمًزاً للثراء على مّر التاريخ؛ 
كانت  بأنها  يقال  التي  كليوباترا  المصرية  الملكة  أقراط  من  بدًءا 
بها  تزدان  كانت  التي  اللؤلؤ  حبال  إلى  ووصواًل  لؤلؤ،  من  مصنوعة 

الملكة البريطانية إليزابيث األولى. 
األول  رزقهم  مصدر  كان  اللؤلؤ  فإن  اإلمارات،  ألهل  وبالنسبة 
على مّر العصور، إذ كان نحو ۷٠ من أهالي دبي يزاولون مهنة صيد 
اللؤلؤ حّتى مطلع القرن العشرين، وليس في األمر غرابة إذا علمنا 
الكثير من  أعماقها  الدافئة احتضنت في  العربي  الخليج  بأن مياه 

أفخم وأفخر الآللئ منذ نحو ۷٠٠٠ سنة.  
داخل  ينمو  الذي  الجواهر  من  الوحيد  النوع  الاللئ  وتعتبر 
الكنوز الطبيعية. وهي تتشّكل  أثمن  كائن حي، مما يجعلها من 
خارجي،  عامل  بفعل  للتهييج  أو  لجرح  المحار  صدفة  تعّرض  عند 
بـ"كيس  يسمى  ما  أو  وقائية  نواة  بتكوين  المحارة  تقوم  وبالتالي 
الكالسيوم  كربونات  إفراز  مع  الغريب  بالجسم  لإلحاطة  اللؤلؤ" 
السنين  مرور  ومع  الجرح.  معالجة  بهدف  "الكونكيولين"  وماّدة 
"لحاء  باسم  الشهيرة   – اللؤلؤ"  "عرق  ماّدة  من  طبقات  تتراكم 

الصدف" - لتفضي إلى تكّون اللؤلؤة في نهاية المطاف. 
واحدة  محارة  طبيعًيا  اللؤلؤ  إنتاج  معدل  يبلغ  العموم  وعلى 
من أصل كل ١٠٫٠٠٠ محارة، ألن اللؤلؤ هو مجّرد منتج جانبي لعملية 
الكروي  الشكل  يأخذ  أن  النادر  من  وبالتالي  هذه،  الذاتي  العالج 
واعتباره  اللؤلؤ  قيمة  سّر  يكمن  بالذات  وهنا  والشهير،  المرغوب 

كنًزا فريًدا. 
واليوم من المستبعد للغاية أن يعثر المرء على لؤلؤ طبيعي، 
إذ يعود اللؤلؤ الطبيعي المطروح للبيع في السوق إلى تشكيالت 
منذ  اللؤلؤ  إنتاج  يجري  حيث  للغاية؛  الثمن  وباهظة  قديمة 
أربعينيات القرن الماضي في مزارع خاّصة ضمن المياه العذبة من 
تربية  باإلمكان  أّنه  علًما  أشهر.  ستة  فترة  تستغرق  ال  عملية  خالل 
اللؤلؤ في المياه العذبة والمالحة على حد سواء، والحصول عليه 

بأشكال وألوان مختلفة. 
ويختلف اللؤلؤ عن بعضه بعًضا بشكل كبير من حيث الجودة، 
الذي  بريقه  إلى  شيء  كل  قبل  االلتفات  شرائه  عند  يجب  لذا 
يشّكل العامل األهم في تحديد مدى جودته. ويتم قياس البريق 
باالعتماد على مدى انعكاس الضوء على اللؤلؤة، وهو ما يكسبها 

انعكاسه  رؤية  الناظر  استطاع  فإذا  فريدة؛  كجوهرة  أهميتها 
تشير  بينما  الجودة،  عالية  اللؤلؤة  أن  يعني  فهذا  عليها،  بوضوح 
نمت  الذي  اللؤلؤ  عرق  أن  إلى  وضوحه  وعدم  االنعكاس  ضبابية 

اللؤلؤة ضمنه لم يكن صحًيا بالشكل المطلوب. 
بالآللئ بشكل جّيد عبر حفظها  العناية  األهمية بمكان  ومن 
خدش  عدم  بهدف  المجوهرات  بقية  عن  منفصل  بشكل 
بماّدة  مرطّبة  قماش  بقطعة  وتنظيفها  الحساس،  سطحها 
تزيد  لمدة  تام  بشكل  تجف  تركها  ثم  ومن  خفيفة،  تنظيف 
كي  باستمرار  الرطوبة  إلى  النفائس  هذه  تحتاج  إذ  ساعة،   ٢٤ عن 
تحافظ على بريقها وتألقها، فجذورها تعود إلى أعماق البحار أواًل 
وآخًرا. ومن الالفت بأن رطوبة الجلد البشري تساعد في صون ألق 
الآللئ  إذا تم ارتدائها بشكل دوري، ولعل هذا خير عذر الستعراض 

سحرها بشكل دائم! 

الآللئ  أشكال 

•  الكروية: تعتبر الآللئ ذات الشكل الكروي التام من أثمن أصناف 
اللؤلؤ وأعالها قيمة. 

حيث  القالئد،  صناعة  في  غالًبا  استخدامها  يتم  الكروية:  •  شبه 
يجري تثبيتها بشكل يعطي إيحاًء بأنها كروية الشكل.  

•  األزرار: تأخذ هذه الآللئ شكاًل شبيًها باألزرار وتكون مسّطحة إلى 
حد ما. غالًبا ما يتم استخدامها في صناعة أقراط األذن. 

التي   – الدمعي  الشكل  ذات  الآللئ  استخدام  يتم  •  الدموع: 
تسّمى أيًضا بالـ”قطرة”- كقطع رئيسية في تزيين القالئد. 

•  الباروك: وهي آللئ تفتقر إلى أي شكل محّدد، ومن هنا تكتسب 
مظهرها الممّيز. 

تتمحور  دائرية  حلقات  أو  بنتوءات  الآللئ  هذه  تتسم  •  المدّورة: 
حول المركز.  
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السينما اإلماراتية تشق طريقها نحو العالمية بنجاح 

اإلمارات على الشاشة الكبيرة

دوًرا من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تلعب  أن  المتوقع    
تشهده  لما  نظًرا  العالمية  السينمائية  الساحة  في  بارًزا    
الضوء  تسليط  شأنها  من  سيكون  تطورات  من  مؤخًرا   
على السينما اإلماراتية؛ حيث كانت اإلمارات تشتهر قبل كل شيء 
إماراتية  "سينما  فئة  ضمن  تصنيفها  يتم  التي  القصيرة  باألفالم 
وتشمل  األخيرة.  اآلونة  في  يتغّير  الواقع  هذا  بدأ  أن  إلى  صاعدة"، 
تشويق  فيلم  وهو  ميل"،   ١٠٠" مثل  أسماء  القصيرة  األفالم  هذه 
جائزة  على  حاز  قد  كان  عّباس  مصطفى  إخراج  من  كوميدي 
"أفضل فيلم غير وثائقي" في مسابقة أفالم اإلمارات لعام ٢٠٠۷، 
يتم  فيلم  أول  يعتبر  الذي   Xero Error العلمي  الخيال  وفيلم 

إنتاجه حاسوبًيا، وهو من إخراج وتنفيذ أشرف غوري.
وها هو قّطاع السينما اإلماراتي اليوم يشهد نجاًحا تلو اآلخر 
منذ  اإلمارتان  تنّظم  إذ  وأبوظبي؛  دبي  حكومتي  دعم  بفضل 
أكثر من عشر سنين مهرجانيهما السينمائيين السنويين، واللذين 
يمثّلان منصتين تتمتعان بتأثير واسع النطاق لتسمحا للسينمائيين 
على  رائدة  أعمال  تقديم  عبر  العالمية  نحو  باالنطالق  العرب 

الصعيد السينمائي اإلقليمي. 
الطويلة  األفالم  ظهور  أمام  الطريق  الدعم  هذا  مّهد  وقد 
للمّرة  عرضه  تم  والذي  الجناحي،  لنّواف  "الحلم"  أولها  كان  التي 
عام  في  الرّزاق  عبد  ماجد  المخرج  قام  بعدها   .٢٠٠٥ عام  األولى 
للمغامر  العربية"  "الرمال  كتاب  عن  مأخوذ  رائع  فيلم  بإنتاج   ٢٠٠٨
بشكل  الفيلم  تمويل  تم  أّنه  علًما  ثيسيجر،  ويلفريد  البريطاني 
ذاتي مع اختيار ممثلين من اإلمارات وسلطنة عمان للعب األدوار 
الرئيسية، ليجري الحًقا إصدار نسخة منه على أقراص ’دي في دي‘ 

من قبل شركة ’فيفا إنترتينمنت‘.
مع  العالم  أنظار  استقطبت  قد  اإلماراتية  السينما  وكانت 
حاز  والذي  مصطفى،  علي  وإنتاج  إخراج  من  الحياة"  "مدينة  فيلم 
دبي.  في  الحياة  تصوير  في  المتوازن  أسلوبه  بفضل  الفًتا  تقديًرا 
وقد نال مصطفى جائزة "أفضل سينمائي إماراتي" في مهرجان 
صانع  "أفضل  بجائزة  فوزه  جانب  إلى  الدولي،  السينمائي  دبي 
ستوديو"  "ديجيتال  جوائز  توزيع  حفل  خالل  للعام"  شاب  أفالم 

عام ٢٠١٠.
إنترناشيونال"،  فيلم  "إيتاليا  شركة  عن  صادرة  بيانات  وبحسب 
النطاق المحلي،  الثانية على  المرتبة  الفيلم في  فقد تم تصنيف 

ونجح في تحقيق عائدات تفوق ٥٠٠٬٠٠٠ درهم إماراتي.
السينمائيين  من  الكثير  الساحرة  اإلماراتية  البيئة  واجتذبت 
تصوير  بهدف  قصدوها  الذين  والعالميين  اإلقليميين 
أثمر  مما  الماضيين،  العامين  مدى  على  الدولة  في  أعمالهم 

للقطاع  التحتية  البنية  لتحسين  ضخمة  استثمارات  تنفيذ  عن 
المحّلية؛  للمواهب  الهاّمة  الفرص  من  الكثير  وأتاح  السينمائي، 
 "۷ والغاضب  "السريع  فيلم  على  األعمال  هذه  تشتمل   حيث 
)Fast and Furious 7(، والجزء السابع من فيلم "حرب النجوم" 
من إنتاج "ديزني"، فضاًل عن أعمال إقليمية مثل "اإلخوة"، و "افتح 

يا سمسم"، و "ET بالعربي".
أبريل ٢٠١٥، أصبحت األفالم اإلماراتية األولى متاحة  وفي شهر 
إلى  ألف  "من  أفالم  أن  إلى  اإلشارة  مع   ،iTunes على  للتحميل 
بإقبال ممّيز في  )الذي حظي  البحر"  و "ظل  باء" لعلي مصطفى، 
هائلة(  مبيعات  حّقق  )الذي  "الجن"  و  السينمائية(،  المهرجانات 
تطبيق  طريق  عن  للتحميل  المتوفرة  الخيارات  أولى  من  كانت 
Apple Store؛ حيث كان إطالق هذه األفالم حدًثا بارًزا في أوساط 
المجتمع السينمائي اإلماراتي، وخطوة هامة إلى األمام نحو رفع 

الوعي بالسينما وتعزيز إمكانية مشاهدة األفالم في المنطقة. 
 twofour54 وقد احتل فيلم "من ألف إلى باء" - وهو من إنتاج
على   iTunes تصنيفات  في  متقّدمة  مراتب   - نيشن"  و"إيمج 
الشاشات  على  إطالقه  المزمع  ومن  األوسط،  الشرق  مستوى 

الكبيرة في المملكة المتحدة وإيطاليا.  
أنها  عن   ٢٠١٥ مايو  في  صّرحت  قد  أبوظبي  إمارة  وكانت 
ستسلك نهًجا جديًدا في صناعة السينما، إذ أّكدت هيئة المنطقة 
جديدة  محاور  على  تركيزها  صّب  ضرورة  بأبوظبي  اإلعالمية 
تعلن  خطوة  على  فأقدمت  للمنطقة،  المتسارع  النمو  تعكس 
إيقاف  باتخاذها قرار  اإلمارة  بدء مرحلة جديدة في قطاع سينما 
ظهور  أمام  المجال  إفساح  بهدف  السينمائي  أبوظبي  مهرجان 
السينمائيين  دعم  شأنها  من  يكون  جديدة  مستقبلية  مبادرات 
إلى  السينمائية  النتاجات  من  مزيد  وجذب  والعرب  المحليين 

أبوظبي.  
الداعمة  الجهود  بذل  اإلعالمية  المنطقة  هيئة  وتواصل 
الذي  ’سند‘  صندوق  طريق  عن  والعرب  اإلماراتيين  للسينمائيين 
يوّفر الدعم المالي لمشاريع األفالم أثناء تطويرها وخالل مرحلة 
ما بعد اإلنتاج، بما يسمح للسينمائيين بالعمل على األفالم الروائية 

أو الوثائقية حّتى إنجازها بشكل كامل.  
الكعبي،  نورة  قالت  الموضوع،  على  تعليقها  سياق  وفي 
الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة اإلعالمية بأبوظبي: "نجحنا على 
تسمح  راسخة  أسس  إرساء  في  الماضية  القليلة  األعوام  مدى 
لقطاع السينما والتلفزيون بدعم نفسه ذاتًيا، وقد آن األوان لتعزيز 
إلى  المحلي  بالقطاع  ترتقي  جديدة  برامج  وتطوير  هذا  التزامنا 

مستويات جديدة". 

فنون وثــقــافــة
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كان فيلم "مدينة الحياة"، من إخراج وإنتاج علي 
مصطفى، أول األعمال التي استقطبت أنظار العالم 

إلى السينما اإلماراتية
وتوسعها  نمّوها  والتطوير  التدريب  مبادرات  وتواصل 
بما  واإلقليميين،  اإلماراتيين  السينمائيين  صالح  في  يصب  بما 
فيها مبادرة  "استوديو الفيلم العربي" الذي تم إطالقه قبل 
الوثائقية والروائية،  أربع سنوات لتقديم برامج دعم لألفالم 
والبرنامج الجديد لطالب المدارس الثانوية اإلماراتية الذي تم 
إطالقه في مدرسة "تيش" للفنون التابعة لجامعة نيويورك. 
اآلن  تكتسب  اإلماراتية  األفالم  أن  عموًما  المالحظ  ومن 
"زنزانة" -  الزخم واالهتمام؛ فقد تم عرض فيلم  مزيًدا من 
من إخراج اإلماراتي ماجد األنصاري - للمرة األولى عالمًيا على 
تكساس  والية  في  فيست‘  ’فانتازتيك  مهرجان  شاشات 
مهرجان  فعاليات  إطار  في  أيًضا  عرضه  مع  األمريكية، 
بأنه  وصفوه  الذين  النّقاد  إعجاب  لينتزع  السينمائي  لندن 
"فيلم من الطراز العالمي"، ولقّبوا األنصاري بـ"تارانتينو الشرق 

األوسط".
الجوائز  من  مزيد  حصد  المحلية  المواهب  تواصل  وفيما 
اإلماراتية  السينما  بأن  شك  ال  النجاحات،  من  مزيد  وتحقيق 
في طريقها نحو التحّول إلى واحدة من أهم مالمح قّطاع 

السينما العالمي. 

الطويلة اإلماراتية  األفالم  أبرز  من 

"حلم" - نّواف الجناحي )٢٠٠٥(
"طرب فاشن" - محّمد دّحام )٢٠٠٦(

"حنين" - محمد الطريفي )٢٠٠٦( 
"الرمال العربية" – ماجد عبدالرزاق )٢٠٠٨(

"الدائرة" - نواف الجناحي )٢٠٠٩(
"حّنة" - صالح كرامة )٢٠٠٩( 

"مدينة الحياة" – علي مصطفى )٢٠٠٩( 
"ظل البحر" - نواف الجناحي )٢٠١١( 

"من ألف إلى باء"- علي مصطفى )٢٠١۳(
"ثالثة"- نايلة الخاجة )٢٠١۳( 

"بنات فاطمة" - عبداهلل الكعبي )٢٠١۳(

فنون وثــقــافــة
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هل تريدون اغتنام فرصة الطقس الجميل قبل أن يحّل الصيف بلهيبه الحارق ضيًفا ليجبر 
سّكان الدولة على البقاء في منازلهم؟ إًذا ال شيء أروع اآلن من رحلة خلوية في أحضان 

الطبيعة الساحرة!

في أحضان الطبيعة 
اإلماراتية المدهشة

بمدنها في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تشتهر  حين    
الشاهقة،  السحاب  وناطحات  الحديثة  المباني  ذات    
مناطق  على  أيًضا  تنطوي  أخرى  ناحية  من  أّنها  غير   
حيث  العصرية؛  العمارة  من  تأثيًرا  أقوى  بسحر  تنبض  طبيعية 
تتسم الطبيعة اإلماراتية بتنّوٍع يضاهي التنّوع الثقافي للبالد، بدًءا 
ال  لذا  العمالقة.  الرملية  الكثبان  إلى  ووصوًلا  الصخرية  الجبال  من 
البقاع  أٍي من  إلى  زاد والتوّجه  تترددوا في حزم ما تحتاجونه من 

الساحرة في البالد! 

خيارات مدهشة

وادي البيح، رأس الخيمة 
الخيمة  رأس  إلى  عمان  سلطنة  من  الممتدة  الوديان  تتسم 
بمناظر ساحرة عّز نظيرها في اإلمارات، ولعل أبرزها هو وادي البيح 
بنظيره  تيمًنا  اإلماراتي"  العظيم  بـ"األخدود  الكثيرون  يلقّبه  الذي 
أوقات  لتمضية  نموذجية  وجهة  يعتبر  والذي  الشهير،  األمريكي 
إذ  والمدنية؛  المدن  حدود  خارج  الطبيعة  استكشاف  في  رائعة 
تتخلله مساحات خضراء واسعة يمكن انتقاء أي منها لتناول وجبة 
الجبال  بمنظر  االستمتاع  مع  الزرقاء،  السماء  تحت  شهية  غداء 
الشاهقة التي يصل ارتفاعها لنحو ۱٫٠٠٠ متر فوق سطح البحر، ومن 
ثم التجوال في األنحاء للتعّرف على البيوت الحجرية القديمة التي 

كانت مأوًى ألهل هذه الجبال قبل قرون خلت. 

الممزر، الشارقة
طبيعته  استكشاف  إلى  الدافئة  برماله  الممزر  شاطئ  يدعوكم 
ظاللها  في  لتؤويكم  النخيل  أشجار  تستقبلكم  حيث  اآلسرة؛ 
ربما  أو  الوقت،  رائعة تنسيكم مرور  الوارفة فيما تمضون لحظات 
جميع  أذواق  ترضي  التي  المحّببة  أنشطتكم  بممارسة  ترغبون 
ولعل  الشواء.  حفالت  وحّتى  السمك  صيد  من  بدًءا  العائلة،  أفراد 
أّنه ال يبدو مكتًظا على اإلطالق رغم كثرة  أروع ما في الممزر هو 

مرتاديه، ليمّنح زواره شعوًرا رائًعا بالراحة واالنطالق والحرية. 

حديقة الخور، دبي  
– وهي الحديقة العاّمة األقدم في المدينة  ال تزال حديقة الخور 
إذ أن مساحاتها الخضراء  المفضلة للعائالت في دبي؛  الوجهة   -
المدينة،  قلب  في  زالوا  ما  بأنهم  القادمين  تنسي  الشاسعة 
ركوب  أو  الغداء،  تناول  أجل  من  تعجبهم  التي  البقعة  ليختاروا 

ركوب  أو  العجالت،  ذات  األلواح  على  التزّلج  وممارسة  الدّرجات 
يعجبهم  ما  سيجدون  فهم  الصغار،  بشأن  تقلقوا  وال  القوارب. 
والحدائق  البحرية،  األسماك  حوض  مثل  تماًما،  الملل  وينسيهم 
النباتية، والتلفريك. وإذا كنتم متخّوفين من أّلا تعثروا على مكان 
خدمة  من  استفيدوا  جًدا،  بسيط  الحل  فإن  سيارتكم،  لركن 
ماخرًة  الحديقة  إلى  مباشرة  لتأخذكم  متوفرة  المائي  التاكسي 
عباب المياه المتأللئة التي ستنسيكم صخب الحياة على بر المدينة. 

متنزه خليفة، أبوظبي
عن  الباحثة  للعائالت  مفّضلة  وجهة  خليفة  متنّزه  كان  لطالما 
مالذ من متاعب الحياة اليومية، ليستقبلها بمجموعة واسعة من 
الخيارات التي تشمل المالعب والنوافير ومناطق الرحالت الخلوية، 
فضًلا عن كونه يضم قطاًرا وحوض أحياء مائية خاصين به! وأمام 
ال  التي  والمفيدة  الممتعة  األنشطة  من  واسعة  تشكيلة  الصغار 
تقتصر على الجوانب الجسدية فحسب، ألن المتنزه يتضمن مكتبة 
لهذا  تاريخي.  طابع  ذات  جوالت  تقديم  مع  بحرًيا  ومتحًفا  عاّمة 
كّله ال عجب في أن متنّزه خليفة يمّثل منذ سنوات عديدة مقصًدا 
كذلك  سيبقى  أنه  في  شّك  وال  الخلوية،  الرحالت  لعّشاق  ممّيًزا 

على مدى العقود القادمة! 

حديقة فلج المعّلا، أم القيوين
تعتبر أم القيوين –وهي اإلمارة األصغر في الدولة - من المقاصد 
مقربة  على  تقع  وأنها  السيما  الهدوء،  عن  للباحثين  النموذجية 
من دبي وأبوظبي في آن مًعا؛ حيث تحظى بشعبية واسعة في 
من  بواحة  تكون  ما  أشبه  لكونها  نظًرا  الطبيعة  محبي  أوساط 
الوادعة. وتعتبر حديقة  القرم  ببحيراتها وأشجار  الصفاء والسالم 
فلج المعّلا من أروع الخيارات التي تتيحها اإلمارة بما تضّمه من برك 
الدّراجات  استئجار  إمكانية  إتاحة  مع  للشواء،  ومناطق  للسباحة، 
سحر  في  أسيًرا  المرء  توقع  التي  األنشطة  من  وغيرها  الهوائية، 
هذه اإلمارة. وال داعي للقلق في حال نسيتم إحضار شيء ما من 

المدينة، فالحديقة تشتمل  أيًضا على متجر للسلع الغذائية..

ما هي مستلزمات الرحلة؟    

بالنسبة للغداء
الذهاب  عند  الالزمة  التحضيرات  كافة  اتخاذ  من  بد  ال  بالتأكيد 
في رحلة خلوية، ولعل أهّم هذه التحضيرات هي تلك المتعّلقة 
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احزموا ما تحتاجونه من زاد، 
وانطلقوا إلى أحضان الطبيعة 

الساحرة في الدولة 

بالطعام، لذا إليكم مجموعة من االقتراحات في هذا الخصوص: 

تناولوا طعامكم بأصابعكم 
من األفضل أخذ أطعمة ال تتطلب مالعق وشوك وصحون لتجّنب 
المتاعب التي تترتب على حمل هذه المعّدات، ولكن ال بد من اختيار 
أصناف  شتى  استثناء  يجب  لذا  الغاية،  لهذه  المناسبة  المأكوالت 

اللبن والباستا والحساء من القائمة، وتجربة ما يلي بدًلا من ذلك: 
في  الشارع  وجبات  أهم  من  الفالفل  كانت  لطالما  الفالفل:   •
الشرق األوسط على مدى قرون؛ فهي لذيذة وصحّية وقابلة للّف 
في قطعة من الخبز أو الغمس في الطحينة التي يمكن وضعها 

في أي عبوة صغيرة ذات غطاء.
• البيض المسلوق: إّنه واحد من أكثر الخيارات عمليًة في الرحالت 
طبيعي،  بشكل  ومغّلف  الحجم  صغير  فهو  شك،  أدنى  دون 

ناهيك عن غناه بالبروتين!.
المنزل، ثم تغليفه بعد أن يبرد  • الساتيه: يمكن شّي اللحم في 

للحصول على وجبة سريعة شهية وعملية للغاية في الرحالت! 
أو  متاعب  أي  دون  التحلية  على  للحصول  رائع  خيار  الفاكهة:   •

فوضى أو تعقيدات، فال شيء أحلى مذاًقا من الطبيعة!

كيف نحفظ الطعام؟ 
يجب  رحلتكم،  متعة  إفساد  من  الضارة  البكتيريا  منع  أجل  من 
أو  ثلجية قابلة إلعادة اإلغالق،  باردًة ضمن أكياس  حفظ األطعمة 

صناديق تحتوي على الثلج، أو أي أكياس أخرى تسمح بالحفاظ على 
ساعات  لمّدة  لألكل  صالحة  الشهية  الوجبات  تبقى  كي  البرودة 
طويلة. إًذا ضعوا الطعام في أي كيس أو عبوة مفّرغة من الهواء، 
وغلفوه بالقصدير كي يبقى طازًجا، واحرصوا على أن تكون المواد 

التي تستخدمونها للحفظ والتغليف خفيفة الوزن قدر اإلمكان.

هل أحتاج إلى أي شيء آخر؟
الستكشاف  تخرجون  عندما  العطش  من  لكم  مهرب  ال  الماء:   •
حّتى  أو  الماء،  من  تحتاجونه  بما  التزّود  على  فاحرصوا  الطبيعة، 

العصير الذي قد يكون فكرة جّيدة بالنسبة لألطفال. 
• السّجادة: ال تكتمل الرحلة الخلوية دون سجادة تفترشونها في 

الهواء الطلق. 
• كيس القمامة: فلنحافظ على الطبيعة الساحرة لإلمارات.

• المناديل: ال بد منها للتعامل مع أي أوساخ أو لطخات.
• الخريطة: إذا كان مقصدكم بعيًدا عن المدينة، فأنتم تحتاجون 

إلى خارطة حديثة كي ال تبّددوا وقتكم بحًثا عن االتجاهات. 
الصحون  عن  كبديل  استخدامها  يمكن  الورقية:  الصحون   •
الزجاجية، فهي خفيفة الوزن ومريحة ويمكن التخّلص منها برميها 
في كيس القمامة بعد االنتهاء من الطعام، السيما وأنها متوفرة 

بالكثير من الخيارات القابلة إلعادة التدوير حفاًظا على البيئة. 
التوابل  باستخدام  غدائكم  على  ممّيزة  نكهة  أضفوا  التوابل:   •

التي يمكن وضعها في مرطبانات صغيرة بكل سهولة. 

أسلوب حياة

احزموا ما تحتاجونه من زاد، 
وانطلقوا إلى أحضان الطبيعة 

الساحرة في الدولة 
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ال شيء يضاهي أن تنتهي األمور بابتسامة

خفايف

"ملك  لمنافسة  السابق  اللقب  )صاحب  ماسفينو  ويليام  وّجه 
القبح" في زيمبابوي( انتقادات الذعة إلى مايسون سيري )الفائز 
ا إياه بالخداع والغش؛ حيث نال سيري  باللقب هذا العام( متهّمً
اللقب في هذه المسابقة غير االعتيادية بعد أن أذهل الحّكام 
بفّمه الذي يفتقر لألسنان األمامية وتعابير وجهه الغريبة، ولّكن 
ماسفينو – الفائز بالبطولة ألربعة مّرات - اعترض على ذلك زاعًما 
آخرين  متسابقين  شّجع  ما  وهو  طبيعًيا،  ليس  سيري  "قبح"  بأن 
على تقديم االعتراض ذاته قائلين بأن سيري كان أوسم من أن 
يفوز بالمنافسة، والسيما أن منظميها كانوا قد أعلنوا سابًقا بأن 
اإلعاقات وأي عناصر صناعية تؤدي إلى إلغاء أهلية المشاركة في 
تعبير  حد  على  الطبيعي"  "القبح  حول  تتمحور  التي  المسابقة 
شبكة ’سكاي نيوز‘. ولكن رغم كل هذه االعتراضات، ثبتت لجنة 
التحكيم على موقفها مؤكّدة بأن "سيري بذل جهوًدا مذهلة 
لتحسين قباحته مستخدًما تعابير وجهه الالفتة، في حين اعتبر 
ماسفينو بأّنه قبيح المظهر لدرجة ال تقتضي منه بذل أي جهد، 

وهو ما تسبب بفقدانه للقب".

من  اقتباًسا  فيه  أوردت  تقريًرا  صينية  إخبارية  وكالة  نشرت 
“استقالة” الرئيس الصيني شي جينغ بينغ يتحدث فيه عن القدر 
الصحفيون  طبع  حيث  التاريخ؛  عبر  وأفريقيا  للصين  المشترك 
بدًلا  الصينية(   المندرين  بلغة  جي  تسي  )وهي  "استقالة"  كلمة 
ذكرته  ما  بحسب  الصينية(  بالمندرين  تسي  )جي  "خطاب"  من 
في  كبير  لغط  إلى  أدى  فادح  خطأ  وهو  نيوز"،  "سكاي  شبكة 
الضوء عليه من قبل  المنشود، وقد تم تسليط  المعنى  إيصال 
وكاالت إخبارية عديدة قبل أن تتمكن الوكالة المعنية من نشر 
الصحفيين  من  عدد  فقد  وقد  التقرير،  عن  مصّححة  نسخة 

عملهم بسبب هذه الحادثة.

ماهر  بريتاني  البريطانية  السّيدة  أن  إلى  سي"  بي  "بي  أشارت 
كيرك لم تستطع استالم هدية أرسلتها لها والدتها عبر البريد، 
تيد في لفتة طريفة  إلى قّطها  الطرد كان موجًها  وذلك ألن 
دون  الطرد  تسليم  البريد  دائرة  رفضت  حيث  الوالدة؛  من 
الحصول على مستند يثبت هوية المستلم، ولكن من الطبيعي 
الهوية  ببطاقات  تعترف  ال  البريطانية  البريدية  المنظومة  أن 
الخاّصة بالحيوانات. وقد اقترح طاقم البريد على السّيدة إحضار 
الطرد،  يستلم  كي  البريد  دائرة  إلى  بنفسه  تيد   القط 

غير أّنه ال يستطيع مغادرة المنزل
بسبب مرضه، فتفّهم الموظفون 

الحالة وسلموا الهدية في نهاية 
المطاف. وقد عّلق ناطق رسمي 
البريطاني  الملكي  البريد  عن 
صاحب  اسم  ذكر  "يجب  قائًلا: 
كي  الطرد  على   الحيوان 
أصحابها  قيام  القطط  تضمن 
دون  عنها  هداياها   باستالم 

أي عناء". 

فإن   ،Emirates247 لشبكة  وفًقا 
بأنها  تزعم   KDDI اليابانية  الشركة 
للغسل  قابًلا  ذكًيا  هاتًفا  ابتكرت 
هذا  ليكون  والصابون،  بالماء 
-  Diagnorafre ويدعى   –  الهاتف 

على   القادر  الوحيد  الهاتف 
مقاومة  أخرى  ذكية  هواتف  وجود  رغم  الصابون،  مقاومة 
بسعر  اليابان  في  فقط  للبيع  الهاتف  طرح  بدأ  وقد  للماء. 
من  يعانون  الذين  لألهالي  خّصيًصا  مصّمم  وهو  دوالر،   ۱۷٥
هواتفهم  ونظافة  سالمة  على  الحفاظ  في  جّمة  صعوبات 

العناية بصغارهم.  المحمولة عند 

"ملك القبح"  في زيمبامبوي أوسم 
مما يجب!

 خبر يعلن استقالة الرئيس الصيني 
بسبب خطأ مطبعي!

يبتكرون   اليابانيون 
ذكًيا   هاتًفا 

للغسل قابًلا 

هدية عبر البريد إلى قّط بريطاني
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فعاليات اإلمارات

23 Jun-2 Jul
Ramadan Night Market
Held in Dubai over 10 nights of Ramadan, the Ramadan Night Market 
will host a number of retailers from across the world, offering a diverse 
variety of products to a dynamic community from Dubai and the rest of 
the UAE. No other event of this profile is held during Ramadan. People 
from different parts of the world live and work here, bringing their own 
cultural heritage to this cosmopolitan city. Timings of the event are from 
8pm to 2am the next day.
Venue: Dubai World Trade Centre, Dubai
http://www.dwtc.com/en/events/Pages/2016/Ramadan-Night-Market

۲۳ يونيو - ۲ يوليو
 سوق رمضان الليلي  

تشارك في سوق رمضان الليلي - الذي تستضيفه دبي لمدة ۱٠ لياٍل خالل شهر رمضان 
المبارك- مجموعة من تّجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم ليقّدموا باقة متنّوعة 
من المنتجات أمام مجتمع دبي النابض بالحيوية، ولسّكان الدولة عموًما، مع العلم 
بأن هذه الفعالية هي األكبر من نوعها خالل الشهر الفضيل. ويسّلط السوق بطبيعة 
الحال الضوء على المجتمع العالمي الديناميكي الذي تحتضنه اإلمارة وغناه بتأثيرات 
ثقافية من شتى أنحاء المعمورة. تستقبل الفعالية الزّوار يومًيا من الساعة ۸ مساًء 

حتى الساعة ۲ بعد منتصف الليل. 
المكان: ممركز دبي التجاري العالمي، دبي

http://www.dwtc.com/en/events/Pages/2016/Ramadan-
Night-Market

6 Jun–5 Jul
Ramadan and Eid Show 2016
One of the consumers’ favourite annual exhibition that showcases 
everything the family want to have a lovely time.  The event combines a 
mixture of traditional celebrations, shopping, Arabic food, and games. 
Something for all the family and a must-not-miss event. 
Venue: Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi
http://www.adnec.ae/whatson/details?event=ramadan-and-eid-festival-2015

يوليو   ٥  - يونيو   ٦
مهرجان رمضان والعيد للتسّوق ٢٠١٦

ُيعتبر هذا المهرجان أحد أهم الفعاليات السنوية المفّضلة لمحّبي التسّوق نظًرا لما 
حيث  األوقات؛  أروع  بتمضية  راغبة  عائلة  أي  تطلعات  تلّبي  واسعة  خيارات  من  يقّدمه 
تجمع الفعالية ما بين األنشطة االحتفالية التقليدية، وتجارب التسّوق، والطعام العربي، 
واأللعاب الممتعة، وغيرها من اإلمكانيات التي تتوّجه إلى كافة أفراد العائلة وتجعل من 

حضور المهرجان أمًرا ال بد منه. 
المكان: مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبوظبي 

http://www.adnec.ae/whatson/details?event=ramadan-
and-eid-festival-201

2-4 May
8th GPCA Supply Chain Conference
The GPCA Supply Chain conference series serves as a platform for 
professionals to discuss key developments within the petrochemical 
and chemical industry and provides a meeting place for over 400 
supply chain executives from the GCC region and worldwide. 
Venue: TBC, Dubai
www.gpcasupplychain.com

٢ – ٤ مايو
مؤتمر جيبكا الثامن لسالسل اإلمداد 

ُيعّد مؤتمر ’جيبكا’ السنوي لسالسل اإلمداد بمثابة منّصة تتيح للخبراء والمختصين 
في هذا المجال فرصة مناقشة أهم التطورات التي يشهدها قطاعا الكيماويات 
والبتروكيماويات؛ حيث يستضيف سنوًيا ما يزيد عن ٤٠٠ من المسؤولين التنفيذيين 

في سالسل اإلمداد من شتى أنحاء منطقة الخليج والعالم. 
مكان: سيتم تحديده الحًقا، في دبي 
www.gpcasupplychain.com

3-7 May
Abu Dhabi International Jewellery & Watch 
Show 2016 (JWS 2016)
JWS is an event dedicated to those passionate about exquisite fashion 
jewellery.The event is proud to showcase some of the best names in the 
business, the latest jewellery and watch trends and features exclusive 
jewellery sets as well as the everyday piece that presents a touch of glamour.
Venue: Abu Dhabi National 
Exhibition Centre, Abu Dhabi
www.adnec.ae/whatson/www.jws.ae

٣ – ۷ مايو
معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات ٢٠١٦ 

صيحات  آخر  على  ليعّرفهم  الفاخرة  المجوهرات  عّشاق  إلى  المعرض  هذا  يتوّجه 
المجال  هذا  في  الرائدة  األسماء  من  نخبة  فيه  تشارك  إذ  والمجوهرات؛  الساعات 
المعّدة  األنيقة  القطع  من  بدًءا  متنّوعة،  إبداعات  من  جعبتها  في  ما  لتستعرض 

لالستخدام اليومي، ووصوًلا إلى التشكيالت الحصرية الفريدة التي تأسر األلباب.
مكان: مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبوظبي

www.adnec.ae/whatson/www.jws.ae
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5 Jun-27 Aug 

Dubai Sports World 2016
For sports enthusiasts, summer can mean enforced rest time, but 
Dubai Sports World offers the sports enthusiasts of Dubai a chance 
to enjoy their favourite sports indoors during the summer heat. 
With one of the biggest indoor playing fields for football, basketball, 
volleyball, tennis courts and more. Enjoy playing your favourite 
sports in the middle of summer in an indoor setting.
Venue: Dubai World Trade Centre, Dubai
http://www.dubaisportsworld.ae

 ٥ يونيو - ۲۷ أغسطس
"عالم دبي للرياضة" ٢٠١٦  

يستمتعوا  كي  الفرصة  والنشاط  الحركة  لعّشاق  للرياضة"  دبي  "عالم  يقّدم 
وأشعة  الصيف  حّر  من  تحميهم  مغلقة  صاالت  ضمن  المفّضلة  برياضتهم 
شمسه الحارقة التي غالًبا ما تجبر الكثيرين على أخذ استراحة من الرياضة في 
الحالة العادية؛ حيث تتيح الفعالية مجموعة من أكبر المالعب المغلقة لكرة 
لجميع  يضمن  بما  وغيرها،  والتنس،  الطائرة،  والكرة  السّلة،  وكرة  القدم، 

الراغبين صيًفا حافًلا بالحركة والحماس.
المكان: مركز دبي التجاري العالمي، دبي

http://www.dubaisportsworld.ae

9-11 May
 
Airport Show 2016
Now in its 15th edition, the Airport Show gathers high profile aviation 
regulators and civil aviation authorities (CAAs) from around the world 
to address the major challenges in the airport industry.
Venue: Dubai World Trade Centre, Dubai
www.theairportshow.com

٩ – ١١ مايو
معرض دبي للمطارات ٢٠١٦ 

ينعقد هذا المعرض – الذي تقام دورته السنوية الخامسة عشر هذه السنة - بمشاركة 
للطيران  وهيئات  الجّوي  النقل  لشؤون  تنظيمية  هيئات  من  المستوى  رفيعة  جهات 
قطاع  يواجهها  التي  التحديات  أبرز  تباحث  بهدف  وذلك  العالم،  أنحاء  كل  من  المدني 

المطارات العالمي.
المكان: مركز دبي التجاري العالمي، دبي

www.theairportshow.com

26-29 May
Chic Lady Show Abu Dhabi 2016
The Chic Lady Show exhibition is a public show serving ladies who 
are seeking to enhance their beauty. With a high quality of local 
and international participants offering distinguished products and 
services to clientele visiting the show, the event gives an opportunity 
to promote, display and sell in one of the world’s most affluent and 
successful cities, Abu Dhabi.
Venue: Abu Dhabi National Exhibition Centre, Abu Dhabi
http://www.adnec.ae/whatson/details?event=chic-lady-show-abu-
dhabi-2016

۲٦ - ۲٩ مايو
معرض شيك ليدي أبوظبي ٢٠١٦ 

يتوجه معرض "شيك ليدي أبوظبي" - المفتوح أمام العاّمة- إلى السّيدات الباحثات عن 
وعالمية  محلية  مشاركة  الفعالية  تستقطب  إذ  وإبرازه؛  بجمالهن  للعناية  السبل  أفضل 
رفيعة المستوى لتقديم مجموعة ممّيزة من المنتجات والخدمات مع إمكانية الترويج لها 
واستعراضها بأسلوب ممّيز أمام العميالت في العاصمة اإلماراتية التي تعّد واحدة من أكثر 

المدن حيويًة ونجاًحا في العالم.   
المكان: مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبوظبي

http://www.adnec.ae/whatson/details?event=chic-lady-show-abu-
dhabi-2016

17-18 May
Offshore Arabia Conference and Exhibition
The Offshore Arabia Conference and Exhibition brings together 
companies from all over the world to discuss all the recent 
environmental challenges, developments in renewable energy, oil 
and gas, and other related topics. The industry’s latest tools and 
machinery will also be exhibited.
Venue: Dubai International Convention and Exhibition Centre, Dubai
www.offshorearabia.ae

١۷ – ١۸ مايو 
مؤتمر ومعرض البحار العربية 

يمّثل مؤتمر ومعرض البحار العربية ملتقًى لمختلف الشركات من شّتى أنحاء 
الطاقة  ميدان  في  والتطورات  البيئية،  التحديات  آخر  تناقش  كي  العالم 
النفط والغاز وغيرها من المواضيع ذات الصلة.  المتجددة، عالوة على شؤون 
والتجهيزات  األدوات  أحدث  الستعراض  منّصة  الفعالية  هذه  تعتبر  كما 

والتقنيات في هذا المجال.
المكان: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، دبي

www.offshorearabia.ae
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