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حتت رعاية رئيس الوزراء وتنظيم اجلامعة العربية ومؤسستي «أخبار اليوم» و«نوف الكويتية»

انطالق فعاليات املنتدى العربي للحكومة اإللكترونية بشرم الشيخ األحد
ت��ش��ه��د م��دي��ن��ة ش����رم ال��ش��ي��خ ان��ط�لاق
فعاليات«املنتدى العربي للحكومة اإللكترونية
املتواصلة» حتت شعار «الطريق نحو التنمية
املستدامة» برعاية كرمية من معالي املهندس
شريف اسماعيل رئيس ال���وزراء بجمهورية
مصر العربية ،ويعقد املنتدى خ�لال الفترة
من  23الى  25أبريل اجل��اري بقاعة مؤمترات
ماريتيم الدولية بجهد مشترك يجمع مؤسسة
«أخ��ب��ار ال��ي��وم» وش��رك��ة «ن��وف إكسبو» من
الكويت واملنظمة العربية للتنمية االداري��ة
( )ARADOوهي إحدى املنظمات املتخصصة
املنبثقة عن جامعة ال��دول العربية ،ويجمع
املنتدى العديد م��ن ق��ي��ادات ب��رام��ج احلكومة
اإللكترونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من ال��دول العربية ،باإلضافة إلى املؤسسات
وال��ش��رك��ات العاملية والعربية املتخصصة.
ويشارك في افتتاح أعمال املنتدى كل من ياسر
القاضي وزي��ر االتصاالت واللواء خالد فودة
محافظ جنوب سيناء وحشد من كبار املسؤولني
العرب في هذا املجال.

قناة تواصل
وي���ه���دف «امل���ن���ت���دى ال��ع��رب��ي للحكومة
اإللكترونية املتواصلة» إل��ى وض��ع معايير
علمية ثابتة للتوسع في تطبيق أسس احلكومة
اإللكترونية املتواصلة أو الذكية مبختلف الدول
العربية وحتقيق التواصل العربي ف��ي هذا
الشأن ،ويأتي املنتدى ليبني على النجاح الذي
حققه منتدى احلكومة اإللكترونية الذي تنظمه
«نوف إكسبو» في الكويت ،حيث ستكون دورته
اجل��دي��دة ف��ي نوفمبر املقبل ه��ي اخلامسة له
على التوالي ،ولقد عمل املنظمون على نقل هذه
التجربة املتميزة إلى العالم العربي من خالل
نافذة املنظمة العربية للتنمية اإلدارية كإحدى
املنظمات املتخصصة ذات الصلة ،وذلك انطالقا
من مصر مبساهمة أساسية من مؤسسة أخبار
اليوم باعتبارها الشريك اإلعالمي احلصري
للمنتدى وال��ش��ري��ك التسويقي ل��ه ،ويتمتع
املنتدى بدعم رسمي متميز يتمثل في رعاية
معالي املهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء
له ،كما يتمتع بدعم أساسي من وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات في جمهورية مصر
العربية ممثلة مبعالي الوزير املهندس ياسر
القاضي وكذلك بدعم الهيئة العليا للسياحة
املصرية وهيئة البريد املصري.

«استراتيجية نوف إكسبو»
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ق��ال م��دي��ر ع��ام شركة
ن��وف إكسبو يوسف خالد امل��رزوق إن تنظيم
املنتدى في ش��رم الشيخ يأتي كونها منطقة
تتميز بسياحة املؤمترات الدولية وواحة آمنة
لتنظيم منتدى يجمع حكومات املنطقة وكبريات
الشركات العاملية ،كما يأتي تنظيم املنتدى

ياسر رزق

يوسف املرزوق

ناصر القحطاني

املنتدى قناة ت��واص��ل عربية ج��دي��دة ومتجددة تطول خطط التنمية اس�ت�ن��اد ًا إل��ى التكنولوجيا املتطورة
امل � ��رزوق :امل �ن �ت��دى م�ن�ص��ة ع��رب�ي��ة ل�ل�ت�لاق��ي وم�ح�ط��ة الن �ط�ل�اق ب��رام��ج ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة وم�ح�ط��ة ت��وس��ع إق�ل�ي�م��ي ل �ـ«ن ��وف إك�س�ب��و»
ي � � ��اس � � ��ر رزق :امل � � �ن � � �ت� � ��دى خ � � �ط � � ��وة م � �ه � �م � ��ة ل � �ت � �ط � ��وي � ��ر أداء احل� � � �ك � � ��وم � � ��ات ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة
ال �ق �ح �ط ��ان ��ي :احل �ك ��وم ��ة اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة ال �ف �ع ��ال ��ة ت �س ��اع ��د ف ��ي ج �ع ��ل امل ��ؤس� �س ��ات أك� �ث ��ر ش �ف ��اف �ي ��ة وخ� �ض ��وع� � ًا ل �ل �م �س��اءل��ة
خارج الكويت تأكيدا على بدء تنفيذ استراتيجية
«ن��وف إكسبو» في التوسع اإلقليمي بعد أن
جنحت في تنفيذ أهدافها االستراتيجية احمللية.
وأض���اف امل���رزوق« :نسعى ألن يكون هذا
املنتدى منصة عربية تعزز ف��رص التعرف
على أح��دث التكنولوجيات العاملية وآخ��ر ما
توصلت إليه االب��ت��ك��ارات واحل��ل��ول العلمية
ملساعدة حكومات املنطقة في تقدمي خدمات
ذكية ومبتكرة لشعوبها ،فالدول العربية اليوم
أحوج ما تكون إلى أن تطلق برامجها للتنمية
املستدامة اعتمادا على ما توفره تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت احلديثة من فرص في
شتى امل��ج��االت ،وشركة ن��وف إكسبو حترص
على أن تتناول كل املؤمترات واملنتديات التي
تنظمها القضايا واألن��ش��ط��ة التي مت��س منو
املجتمعات وتطورها وال��ت��ي تنعكس عليها
ت��ط��ورا وازده�����ارا ،وتكنولوجيا املعلومات

وب��رام��ج احلكومة اإللكترونية متثل اليوم
نافذة أمل حقيقية للتغيير املنشود على مساحة
العالم العربي ،وهذا ما يسعى املنتدى العربي
للحكومة اإللكترونية املتواصلة إلى حتقيقه في
هذه الدورة ودوراته الالحقة.

توصيات قوية
من ناحيته ،أع��رب الكاتب الصحفي الكبير
ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار
ال��ي��وم ورئ��ي��س حت��ري��ر األخ��ب��ار ع��ن تقديره
لتعاون ك��ل اجل��ه��ات إلجن���اح املنتدى إميانا
بأهميته في دعم تطوير آليات العمل احلكومي
بالدول العربية ،كما أعرب عن أمله في أن يخرج
املنتدى بتوصيات قوية وأفكار جديدة ومبتكرة
من خالل أوراق عمل ترتقي بالفكر التكنولوجي
العربي لتواكب التطورات العاملية املتسارعة

خالل حفل أقيم في مدينة امللك عبدالله االقتصادية

النسخة الثالثة من جوائز أفضل رئيس تنفيذي
للعام  2017تعلن الفائزين
مت اإلع�لان عن الفائزين بجوائز
أفضل رئيس تنفيذي للعام 2017
في أعقاب االختتام الناجح ملؤمتر
أفضل رئيس تنفيذي للعام في 11
أبريل .وأقيم حفل توزيع اجلوائز
ف��ي ف��ن��دق وم��اري��ن��ا البيلسان في
مدينة امللك عبدالله االقتصادية،
حيث مت تنظيم هذا احلدث ألول مرة
في اململكة العربية السعودية ،من
قبل مجلة «ترندس» ،التي تنشرها
شركة ميديا كويست ،وبالتعاون
مع مدققني متخصصني ومنظمات
جتارية رائدة.
وحتتفل ج��وائ��ز أف��ض��ل رئيس
تنفيذي مبئة م��ن أفضل ال��رؤس��اء
التنفيذيني في املنطقة على أساس
تقييم شركاتهم ف��ي ال��ب��ورص��ات
وأسواق املال بدول مجلس التعاون
اخلليجي عبر مختلف الفئات ،وهي
عملية دقيقة وشفافة ترتقي من
مكانة هذا احلدث الرائد ،وجتعل منه
منصة متميزة في هذا املجال.
وإلض���اف���ة م��س��ت��وى أع��ل��ى من

عصام األمير

جانب من عمومية إعمار مولز

ال��ش��ف��اف��ي��ة وامل��س��اءل��ة إل���ى عامل
االختيار ،تعمل «ترندس» مع كلية
«إن��س��ي��اد إلدارة األع��م��ال» ومعهد
حوكمة لضمان إدراج عناصر احلكم
الرشيد ،وليكون ج��زءا ً أساسياً من
نظام التصنيف العام ،في حني قامت
«دي��ل��وي��ت» ،وه��ي واح��دة من أكبر
شبكات اخلدمات املهنية العاملية في

مجال التدقيق ،بتقدمي الدعم أيضاً
في تقييم البيانات املالية.
وق���ال السيد جوليان ه���واري،
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي امل��ش��ارك في
«ميديا كويست» ،الشركة اإلعالمية
التي تقف وراء تنظيم هذا احلدث:
«يسرنا أن نقوم بتكرمي ومكافأة
أف��ض��ل  100رئ��ي��س ت��ن��ف��ي��ذي في
جوائز أفضل رئيس تنفيذي منصة
راقية لالعتراف بقيادات األعمال
املتميزة في جميع أنحاء املنطقة،
وأصبحت معيارا ً لقادة األعمال
وشركاتهم».
وتعتبر ج��وائ��ز أفضل رئيس
تنفيذي متميزة وفريدة من نوعها،
حيث يتم تقييم الشركات املدرجة
في بورصات السعودية واإلمارات
وقطر والبحرين والكويت وعمان
ف��ق��ط .وف���ي ع��م��ل��ي��ة التصنيف
ال��ش��ام��ل��ة ،ي��ت��م ت��ق��ي��ي��م جميع
الشركات املدرجة في البورصات
على أساس األداء والنمو والشهرة
والسمعة واحل��وك��م��ة الرشيدة.
وتشمل العوامل األخرى اإليرادات
وال��رس��م��ل��ة ال��س��وق��ي��ة ،وت��ط��ور
ال��ش��رك��ة ع��ل��ى م���دى  12ش��ه��را ً
املاضية ،باإلضافة إل��ى حجمها
وربح السهم واألرباح.
واختتم جوليان هواري حديثه
بالقول« :إن حقيقة اعتماد النتائج
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ف���ي ال��ت��ص��ن��ي��ف على
اإلحصاءات واألرقام يجعل من هذا
البرنامج األكثر احتراماً وتقديرا ً

املنطقة ،ممن يتولون قيادة قطاع
األع��م��ال ف��ي دول مجلس التعاون
اخلليجي إلى مستويات أعلى بفضل
تفانيهم ومهاراتهم وخبراتهم ،في
ال��وق��ت ال��ذي ميثلون فيه منوذجاً
استثنائياً للشركات في جميع أنحاء
العالم .إن عملية االختيار الشفافة
وال��ص��ارم��ة املتبعة ق��د جعلت من
في العالم .لذا فإن الفوز بجائزة
أفضل رئيس تنفيذي ال يعد مجرد
اعتراف عظيم بالتميز القيادي،
لكنه ي���ؤدي إل���ى ف���رص ج��دي��دة
ملموسة للشركات ف��ي املنطقة،
ونفخر بالدور املباشر لهذا احلدث
في حتفيز منو األعمال».
ومت ت��ك��رمي أه���م  100رئيس
تنفيذي تقديرا ً ملستوياتهم الرفيعة
وق��درات��ه��م ع��ل��ى إح����داث تغيير
إيجابي في آليات األعمال املتغيرة
بسرعة ،ومهاراتهم ف��ي توجيه
شركاتهم نحو حتقيق األرباح بعد
التغلب على كل املشاعر السلبية
في السوق .وأقيم احلدث هذا العام
حتت رعاية «أمريكان إكسبريس»
ك��راع استراتيجي ،ومدينة امللك
ع��ب��دال��ل��ه االق��ت��ص��ادي��ة كشريك
استراتيجي ،و»مازيراتي» كراعٍ
للسيارة الرسمية ،و»بانيراي»
ك��راع للوقت ،و»دي إت��ش إل» -
ك���راع ف��ض��ي ،وك��ل م��ن «كابيتال
ك���ل���وب» و»دل����وي����ت» ك��راع��ي�ين
برونزيني و»أراب نيوز» كشريك
رسمي لإلعالم باللغة اإلجنليزية.

في هذا املجال .وأض��اف أن مشاركة دار أخبار
اليوم في تنظيم املنتدى تأتي من إميانها العميق
بأهمية دعم جهود العمل العربي املشترك في
مختلف املجاالت خاصة املجال التكنولوجي،
مشيرا ال��ى إمي���ان دار أخ��ب��ار ال��ي��وم ب��دوره��ا
االجتماعي والقومي الذي يدفعها لدعم أي جهد
يحقق الصالح العربي .وأشاد بالتعاون الوثيق
بني املؤسسة وشركاء التنظيم للمنتدى ،مؤكدا
ثقته في أن ه��ذا التعاون سيؤدي ال��ى جناح
املنتدى وحتقيق أهدافه.

دوامة التحديات
من جانبه ،أكد مدير عام املنظمة العربية
للتنمية اإلداري��ة ،الدكتور ناصر القحطاني
أهمية التكنولوجيا في حتقيق طموحات
الشعوب العربية ،وقال «تعتبر التكنولوجيا

املتطورة من أهم قنوات اخلروج من دوامة
التحديات التي تعصف ببالدنا س��واء في
مصر أو في كل الدول العربية الشقيقة ،كما
ن��درك أنه البد لنا من استخدام كل وسائل
التكنولوجيا احل��دي��ث��ة م��ن خ�لال برامج
احلكومة اإللكترونية ف��ي تفعيل برامج
احل��داث��ة والتنمية امل��س��ت��دام��ة للنهوض
مبجتمعاتنا نحو آفاق نطمح اليها جميعا».
وأشار مدير عام املنظمة العربية للتنمية
اإلداري�����ة إل���ى أن االس���ت���ع���دادات ج��اري��ة
للتحضير للمنتدى وخروجه مبا يتناسب
وضخامة احل���دث ،مشيرا إل��ى أن املنتدى
يحظى برعاية إعالمية متميزة من دار أخبار
ال��ي��وم ،ومجلة اإلدارة ال��ي��وم ،ومشاركة
استراتيجية م��ن قبل وزارة االت��ص��االت
وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات ممثلة مبعالي
الوزير املهندس ياسر القاضي ،وكذلك من

الهيئة العليا للسياحة وهيئة البريد املصري
والعديد من الشركات واملؤسسات احلكومية
ما ساهم في إثراء موضوعات املنتدى.
وأضاف القحطاني «تهدف املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية من خالل عقد املنتدى العربي
للحكومة اإللكترونية املتواصلة إلى دعم
احلكومة اإللكترونية في ال��دول العربية
والتي تسعى من خالل اخلدمات اإللكترونية
واملتنقلة املتطورة إلى حتسني العالقة بني
املواطنني وحكوماتهم ،وينبغي أن يركز
هدفها األس��اس��ي على تقدمي خ��دم��ات أكثر
فاعلية ويسرا واستجابة الحتياجات الناس.
ومن شأن احلكومة اإللكترونية الفعالة أن
تساعد أيضا على تعزيز املشاركة في اتخاذ
القرارات وفي جعل املؤسسات أكثر شفافية
وخضوعا للمساءلة .وبذلك يتوافق هدف
احلكومة اإللكترونية مع مبادئ وأه��داف
رؤي��ة ال��دول العربية  ،2030ويساهم في
تنفيذها».
ب���دوره ،أك��د األس��ت��اذ عصام الصغير،
رئيس مجلس إدارة البريد امل��ص��ري أن
املشاركة في املنتدى تأتي كجزء من اخلطة
االستراتيجية للهيئة ،وحرصا منها على
استخدام أح��دث التطبيقات التكنولوجية
وتقدمي كل اخلدمات سواء بريدية أو مالية
أو حكومية طبقا للمعايير الدولية.
وأش��ار إلى أن البريد املصري يستخدم
حاليا أح��دث األنظمة البريدية ،مثل تتبع
مسار الشحنة ومعرفة تكلفتها من معدل
اآللة احلاسبة عن طريق املوقع اإللكتروني.
وقد قامت الهيئة القومية للبريد بتطوير
م��راك��ز ات��ص��ال « »call centerلتصبح
واج��ه��ة تعبر ع��ن م���دى اه��ت��م��ام البريد
املصري بعمالئه وذل��ك لالرتقاء بتقدمي
اخل��دم��ات والتأكد م��ن رض��ا العمالء عند
التعامل مع البريد .وأوضح رئيس الهيئة
ان مركز االتصال اجلديد فيه  55موظفا
مدربني على أعلى مستوى لتلقي شكاوى
واستفسارات العمالء ،ويعتمد املركز على
أح��دث النظم التكنولوجية إلدارة عالقة
العمالء «.»CRM
وم��ازال التطوير قائما واملستقبل حافال
باملشاريع اجلديدة التي تساهم في تطوير
وحت��س�ين اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة لكي يحصل
ك��ل م��واط��ن على ك��ل اخل��دم��ات بشكل الئق
وم��ي��س��ر .ه���ذا ،وي��ص��اح��ب أع��م��ال املنتدى
معرض للتقنيات واخلدمات التي توفرها
الشركات العربية والعاملية م��ن م��زودي
حلول وخدمات االتصاالت ،كما سيتم عرض
بعض التجارب العربية والعاملية الناجحة
في مجال تطوير برامج احلكومة اإللكترونية
من خ�لال جلسات املنتدى مبشاركة ()12
دولة هي :مصر ،األردن ،الكويت ،السعودية،
السودان ،اإلمارات ،البحرين ،قطر ،العراق،
سلطنة عمان ،فلسطني ،واملغرب.

اجلمعية تنتخب سبعة أعضاء لعضوية مجلس اإلدارة

عمومية «إعمار مولز» تصادق على توزيع
أرباح نقدية بقيمة  1.3مليار درهم
واف����ق االج���ت���م���اع ال��س��ن��وي
ال��ث��ان��ي للجمعية العمومية
لشركة «إع��م��ار م��ول��ز» ،شركة
مراكز التسوق والتجزئة املدرجة
في سوق دبي املالي حتت الرمز
( )EMAARMALLSوالتي
متتلك شركة «إعمار العقارية»
حصة األغلبية فيها ،اليوم على
اق��ت��راح مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح نقدية بقيمة  10باملئة من
رأس م��ال أسهم الشركة ،أي ما
يعادل  1.301مليار درهم (354
مليون دوالر) ،على املساهمني.
وشهد االجتماع انتخاب سبعة
أعضاء لعضوية مجلس اإلدارة
وه���م :ال��س��ي��د /محمد ال��ع��ب��ار و
السيد /احمد املطروشي و السيد/
عبدالرحمن احل��ارب و السيد/
ع��ب��دال��ل��ه ب��ال��ي��وح��ه و السيد/
ه�ل�ال سعيد امل���ري و السيد/
محمد احلسيني و السيد /علي
ابراهيم محمد اسماعيل .كما أقرت
اجلمعية العمومية ق��رارا ً خاصاً
بتعديل امل��ادة ( 19أ) من النظام
األس��اس��ي للشركة بتغيير عدد
أعضاء مجلس اإلدارة من تسعة
إلى سبعة أعضاء.
كما صادقت اجلمعية العمومية
على تقرير مجلس اإلدارة عن
نشاط الشركة ومركزها املالي،
وتقرير املدققني املاليني وامليزانية
العمومية للشركة ع��ن السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر
 ،2016في حني مت تعيني إرنست
أن���د ي���وجن كمدققني ع��ن السنة
املالية .2017
وف��ي إط��ار الكلمة التي ألقاها
على املساهمني ،أكد محمد العبار،
رئيس مجلس إدارة «إعمار مولز»
و»إعمار العقارية» ،أن النجاحات
التي تشهدها الشركة هي امتداد
لعملية التطور اإلقتصادي التي
تشهدها دول��ة اإلم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة ف���ي ش��ت��ى امل���ج���االت،
وال���رؤى احلكيمة والتوجيهات

جانب من عمومية إعمار مولز

السديدة لصاحب السمو الشيخ
محمد بن راش��د آل مكتوم ،نائب
رئ��ي��س ال��دول��ة رئ��ي��س مجلس
ال���وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه الله،
نحو ترسيخ مكانة الدولة كمركز
عاملي للتجارة واإلقتصاد.
وق��ال العبار« :نحن ماضون
ق��دم �اً ف��ي مسيرة من��و الشركة،
ونركز بشكل خاص على التطوير
املستمر ل��ل��خ��دم��ات ال��ت��ي تقدم
للعمالء خ�لال زي��ارت��ه��م ملراكز
ال��ت��س��وق .كما ن��ح��رص م��ن هذا
املنطلق على االستثمار في أحدث
احللول التقنية وأكثرها تطورا ً،
مما يساهم بدوره في حتقيق قيمة
مضافة ملساهمينا».
وأض����اف ال��ع��ب��ار« :ن��واص��ل
العمل على تعزيز مشاريعنا في
قطاع مراكز التسوق من خالل
توسعة ’دبي مول‘ ،إضافة إلى
تطوير مناطق جديدة مخصصة
لتجارة التجزئة في مشروعي
’دبي هيلز استيت‘ و’خور دبي‘،
وق���د روع����ي ف���ي ت��ص��م��ي��م ه��ذه

املشاريع تطلعات اجليل اجلديد
م��ن العمالء ال��راغ��ب�ين مبواكبة
أح���دث التقنيات وال��ت��وج��ه��ات
العاملية على كافة املستويات».
وكانت «إعمار مولز» قد حققت
ص��اف��ي أرب����اح بقيمة 1.874
مليار درهم ( 510مليون دوالر)
وإي����رادات بقيمة  3.227مليار
دره��م ( 879مليون دوالر) في
ع��ام  .2016واستقبلت مراكز
التسوق التابعة لـ «إعمار مولز»،
وت��ش��م��ل «دب����ي م����ول» و»دب���ي
مارينا م��ول» و»س��وق البحار»
و»مجمع الذهب واألملاس» إضافة
إلى مراكز التسوق األخرى ضمن
املشروعات السكنية 125 ،مليون
زائر خالل عام  ،2016في الوقت
ال��ذي بلغ فيه متوسط اإلشغال
إلج��م��ال��ي امل��س��اح��ة املخصصة
للتأجير ما يعادل .96%
ولدى «إعمار مولز» حاليا ً نحو
 6ماليني قدم مربع من املساحات
اإلجمالية املخصصة للتأجير في
دبي ،وتعمل الشركة على توسعة

ركن األزي��اء في «دب��ي م��ول» من
خالل إضافة مليون قدم مربع إلى
مساحة البناء .كما يجري العمل
أيضاً على توسعة «دب��ي مول»
من جهات البوليفارد ومشروع
«فاوننت فيوز» وزعبيل إلضافة
م��س��اح��ات ج���دي���دة مخصصة
لتجارة التجزئة وأماكن الترفيه.
ك��م��ا ت��ق��وم «إع���م���ار م��ول��ز»
بتطوير مناطق متميزة لتجارة
التجزئة ف��ي م��ش��روع��ي «خ��ور
دب���ي» و»دب����ي هيلز اس��ت��ي��ت».
كما يجري التخطيط لعدد من
م��راك��ز التسوق اجل��دي��دة ضمن
امل��ش��روع��ات السكنية التابعة
لـ»إعمار».
وت��ن��اش��د ال��ش��رك��ة ال��س��ادة
امل��س��اه��م�ين حت��دي��ث بياناتهم
الشخصية وعناوين االتصال
اخل��اص��ة ب��ه��م ل���دى س���وق دب��ي
املالي لضمان استالم أية أرباح
نقدية يتم توزيعها بشكل سليم،
حيث أن توزيعات األرباح ستتم
من خالل سوق دبي املالي.

