




رؤيتنا:
المحلي واإلقليمي والعالمي نحو قطاع خاص فاعل ومؤثر على الصعيد 

رسالتنا:
أبوظبي  بإمارة  والصناعية  التجارية  الشؤون  وتنظيم  تطوير  في  المساهمة 
الفرص  نطاق  وتوسيع  األعمال  قطاع  مؤسسات  تنافسية  من  والرفع 
أمامها من خالل توفير خدمات ذات مستوى عالمي بما يسهم في تحقيق 

باإلمارة. المستدامة  التنمية 
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هدفنا،،، تحقيق أهدافك
المساهمة في إيجاد بيئة مثلى لممارسة ا�عمال في إمارة أبوظبي.
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الخاص  القطاع  وقيادة  أعضائها  دعم  على  أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  تعمل 
كافة  لدى  ورعايتها  مصالحهم  تمثيل  وعلى   ،  1969 عام  منذ  أبوظبي  إمارة  في 

. الرسمية  والمؤسسات  الحكومية  الجهات 

وتتشاور الغرفة مع صناع القرار فيما يتعلق بكل التطورات في قطاع ا�عمال كونها 
تمثل القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتتحدث نيابة عنه من خالل اللجان المتخصصة 
التابعة لها والتي تمنح ا�عضاء فرصة المساهمة في صياغة السياسات والتعبير عن 
أصواتهم أمام الجهات التشريعية فيما يتعلق بالقضايا ا�ساسية التي تمس القطاع 

الخاص.

النمو  على  الخاص  القطاع  مساعدة  في  المعلومات  دور  أهمية  الغرفة  وتدرك 
وبالتالي تحرص على تحديث المعلومات بانتظام وبشكل دائم، كما تقوم بتحليل 
االقتصادية  والتوجهات  التشريعات  في  التطورات  ومتابعة  والبيانات  المعلومات 
ا�عضاء  إلى  بإيصالها  تقوم  ثم  ومن  ا�عمال  على  وتأثيرها  اµحصائية  والبيانات 

خدماتها.  من  والمستفيدين 

وبهدف توفير الفرص وفتح آفاق جديدة أمام أعضائها والمستفيدين من خدماتها 
والندوات  االقتصادية  المؤتمرات  عقد  على  منتظمة  وبصورة  أبوظبي  غرفة  تعمل 

واالستثمارية. التجارية  والبعثات  الوفود  وتستقبل  المتخصصة 

كمركز  أبوظبي  µمارة  الترويج  بهدف  االقتصادية  الوفود  بإرسال  الغرفة  وتقوم 
العالمية. الشركات  لكبرى  استثماري  وجذب  استقطاب 
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صوت  أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  تعتبر 
وتسعى  أبوظبي  إمارة  في  الخاص  القطاع 

خالل  من  أعضائها  وأنشطة  أعمال  تطوير  إلى 
النجاح  تحقيق  على  ومساعدتهم  معهم  التواصل 

في بيئة أعمال رائدة.

صـوت
القـطـاع

الــخــاص 
فـي أبـوظــبـي
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الخمسة  العقود  مدى  على  ا�عمال  دعم  مجال  في  ريادية  مكانة  الغرفة  تبوأت 
أبوظبي  في  ا�عمال  وتأسيس  إقامة  في  ومعرفتها  خبرتها  وأصبحت  الماضية 
أعضائها  مصالح  برعاية  الغرفة  وتقوم  عاٍل.  مهني  مستوى  وذات  متميزة  واµمارات 
الشراكة  وتعزيز  اµجراءات  وتسهيل  الخدمات  تقديم  خالل  من  أعمالهم  نمو  في  وتساهم 
تحقق  التي  السياسات  تطبيق  على  الغرفة  تركز  و  اµمارة  في  والخاص  العام  القطاعين  بين 

مصالحهم.

ا�عمال، حيث تقدم خدمات ذات مستوًى عاٍل لمساعدة  لرجال  ا�ول  العنوان  أبوظبي هي  وغرفة 
في  وشركائها  أعضائها  واهتمامات  احتياجات  وتضع  واالزدهار.  النمو  على  التجارية  المؤسسات 

المقام ا�ول.

اتصال  شبكة  خالل  من  للتواصل  المجال  وتفتح  الخاص  القطاع  داعمي  أكبر  أحد  هي  الغرفة 
بعضهم  مع  التواصل  لهم  تتيح  التي  والفعاليات  ا�نشطة  قائمة  من  أعضاؤها  ويستفيد  واسعة 
الجديدة  لÈعمال  فرص  وإيجاد  التسويقية  والخدمات  اµلكترونية  الخدمات  إلى  باµضافة  البعض 
مبنى  مقر  في  المتوفرة  والمؤتمرات  االجتماعات  قاعات  تأجير  خدمات  و القانونية  واالستشارات 

الغرفة.
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االختصاصات والصالحيات
مؤسسات  لدعم  واسعة  وصالحيات  اختصاصات  الغرفة  القانون  منح 
تقدمها  وضمان  أعمالها  وإنجاح  وتسهيل  الخاص  القطاع  وشركات 
ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية االقتصادية المستدامة في إمارة 

أبوظبي.
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تختص الغرفة بالسلطات والصالحيات التالية:
إصدار  بقصد  والحرفية  والمهنية  والصناعية  التجارية  والشركات  التجار  تسجيل 

التسجيل. على  الدالة  العضوية  شهادات 

التابعة لها. الفواتير  المنشأ والتصديق على   إصدار شهادات 

التي  والمجالس  اللجان  في  واالقتصادية  والصناعية  التجارية  الهيئات   تمثيل 
القانون. ينص  فيها،كما  االشتراك  مصلحتها  تستدعي 

ما  كل  وشراء  ورهنها  وبيعها  واستثمارها  والمنقولة  العقارية  ا�موال   امتالك 
أعمالها. لتسيير  يلزم 

والهبات. التبرعات  وقبول   منح 

المودعة لديها.  التصديق على صحة توقيعات أعضائها وا�وراق 

 إصدار  الشهادات  التجارية  المتعلقة  بالعضوية.

المعارض  في  واالشتراك  خارجها  أو  اµمارة  داخل  وا�سواق  المعارض   إقامة 
المعنية. الجهات  بالتنسيق مع  الخارج  التي تعقد في  وا�سواق 

لفض  البديلة  الطرق  خالل  من  والدولية  المحلية  التجارية  المنازعات  تسوية 
والتحكيم. كالتوفيق  المنازعات 

أو  الحكومية  الدوائر  طلب  على  بناًء  والممثلين،  الخبراء  تسمية  للغرفة   يجوز 
المتنازع عليها. البضائع  أو ا�شخاص اÐخرين، وفحص  المحاكم 

حث وتشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص باµمارة على االلتزام بمعايير 
الالزمة لذلك. الجودة واالمتياز العالمية من خالل توفير اÐليات 

اµمارة. الخاص في  بالقطاع  اµلكترونية  التجارة   تشجيع 

بأي أعمال أخرى تكون الزمة وضرورية لتحقيق أهدافها ومصالحها.  القيام 
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خـدمــات 

من  عالية  درجة  على  قانونية  خدمات  الغرفة  توفر 
المؤسسات  من  وشركائها  ألعضائها  والحرفية  المهنية 

على  القانونية  اإلدارة  وتعمل  والخاصة.  الرسمية  والهيئات 
مساعدة الشركات والتجار على حل منازعاتهم بطرق ودية من خالل 

تقريب وجهات النظر وبما يحافظ على مصالحهم.
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قــانـونـيـة 
عــلى درجـة عـالـيـة 

من المـهنـية ألعضـائـها
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الــخــدمــات الـقـانـونـيـة

عليها  والرد  الغرفة  ألعضاء  والعاجلة  الفورية  القانونية  االستشارات  تقديم 
القانونية. النشرات  االتصال وإعداد محتوى  بكافة وسائل 

سواء  عليها  والرد  حلها  على  والعمل  والشكاوى  الودية  الوساطة  طلبات   تلقي 
المنازعات  لحل  آلية  ووضع  المنتسبين،  غير  أو  للغرفة  المنتسبين  األعضاء  من 

تامة.  الدولة وبحيادية  المعمول بها في  السارية  للقوانين  الودية وفقًا  بالطرق 

الجهات  من  إليها  تحال  التي  األنظمة  و  القوانين  مشروعات  في  الرأي   إبداء 
 . والصناعة  بالتجارة  المتعلقة  واألنظمة  القوانين  ومتابعة  الرسمية 

 . الغرفة  أعمال  تتطلبها  التي  القانونية  والمكاتبات  العقود  وتنظيم   صياغة 

الغرفة  التي تعرض على  االقتصادية  المشروعات  القانونية على  الدراسات   إعداد 
جميع  في  المعنية  وللجهات  الغرفة  ألعضاء  والمقترحات  اآلراء  وتقديم 

. واالقتصادية  والتجارية  الصناعية  بالشؤون  المتعلقة  المجاالت 

بأعمال  الصلة  ذات  القانونية  الموضوعات  ألبرز  القانونية  والورش  الندوات  تنظيم 
 . أعضاء الغرفة 

المبادرات  إطار  في  المواطنين  القانون  لخريجي  القانونية  الدورات  تنظيم 
للغرفة.  المجتمعية 

التجارية. العقود  مراجعة 
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عــالقــات

األعمال  مجتمعات  ربط  إلى  أبوظبي  غرفة  تهدف 
االلتقاء  تحقيق  أجل  من  العالم،  مستوى  على 

في  منها  إسهامًا  والتجارب  الخبرات  وتبادل  والتواصل 
دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وإقليمـيـة
مـحـلـيــة

وعـالـمـيــة
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واإلقليمية  المحلية  التجارة  وغرف  األعمال  مؤسسات  مع  المميزة  الغرفة  روابط  إن 

للراغبين  األول  والعنوان  وصل  حلقة  منها  تجعل  العالمية  والشركات  والعالمية 

في التواصل مع قطاع األعمال في إمارة أبوظبي، ومن أهم الخدمات التي تقدمها 

التالي:  الغرفة ألعضائها في هذا المجال 

ربط وترويج األعمال

المحلية واألجنبية.  الرئيسية  الغرف  التجارية مع  االتفاقيات  وإبرام  االتصاالت  توطيد 

والجهات  الحكومية  الجهات  مع  بالتنسيق  والمغادرة  الزائرة  التجارية  الوفود  تنظيم 
المعنية ذات الصلة من قطاع األعمال.

وتوفير  وخارجيًا  داخليًا  والفعاليـات  المعارض  في  والمشاركة  واستضافة  تنظيم 
أبوظبي عالميًا.  التواصل مع قطاع األعمال والترويج إلمارة  إمكانات 

 	

 	

 	

 2016 الغرفة  أهداف  تحقيق  إلى  تهدف  والتي  أبوظبي  غرفة  استراتيجية  مع  تماشيًا 

دولية  تمثيل  مكاتب  بإنشاء  أبوظبي  غرفة  قامت  األجنبية،  االستثمارات  لجذب   2020-

بهدف الترويج إلمارة أبوظبي كوجهة استثمارية، وتقدم هذه المكاتب خدمات متنوعة، 

منها: 

المكاتب التمثيلية

العديد من  إلى جانب تقديم  أبوظبي  الشركات في  تأسيس  إرشادات تفصيلية عن كيفية 
التسهيلية. الخدمات 

االقتصادية. األبحاث  توفير 

القانونية. االستشارية  الخدمات  تقديم 

التواصل. أبوظبي وذلك لتسهيل عملية  توفير دليل عضوية غرفة 

الشركاء  مع  األعمال  توافق  وفرص  أبوظبي  في  الثنائية  باألعمال  القيام  بتسهيل  اإلسهام 
المحتملين. المحليين 

التجارية.  الوفود  بتنظيم  القيام 

 	

 	

 	

 	

 	

 	



نـســاعـدكـم
إدارة  مجلس  عن  المنبثقة  المتخصصة  اللجان  تعمل 

تواجه  التي  والمعوقات  الصعوبات  تذليل  على  الغرفة 
أبوظبي  إمارة  الخاص في  القطاع  عمل شركات ومؤسسات 

والخاصة  الرسمية  والدوائر  المؤسسات  مع  التعاون  خالل  من 
لضمان قيام هذه الشركات بدورها الكامل في دعم عملية التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في إطار رؤية أبوظبي 2030.

على تذليل صعوباتكم
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مكتب غرفة أبوظبي لدعم ا�عمال
التي  والمعوقات  الصعوبات  حل  على  ا�عمال  لدعم  أبوظبي  غرفة  مكتب  يعمل 

تواجه عمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبو ظبي من خالل التعاون 

بدورها  الشركات  هذه  قيام  لضمان  والخاصة  الرسمية  والدوائر  المؤسسات  مع 

أبوظبي  رؤية  إطار  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  عملية  دعم  في  الكامل 

2030، ومن بين أهم أهداف المكتب التالي: 

 •

 •

 •

 •

إلى  الالزمة  التوصيات  ورفع  الخاص  القطاع  تواجه  التي  المعوقات  وتذليل  تحديد 
المعنية. الجهات 

والندوات  السنوية  المنتديات  تنظيم  خالل  من  الخاص  القطاع  بأداء  االرتقاء  على  العمل 
العمل. وورش 

الغرفة. الخاص والقطاع الحكومي من خالل  القطاع  بين  الشراكة  تفعيل 

وتحسين  والصناعة  التجارة  تطوير  في  تساعد  التي  والتقارير  والدراسات  البحوث  إعداد 
ا�عمال.  بيئة 

اللجان المنبثقة عن مجلس ا¬دارة
التجاري. القطاع  لجنة 

الخدمي. القطاع  لجنة 
الصناعي. القطاع  لجنة 

 •

 •

 •

العقاري. القطاع   لجنة 
المهني. القطاع  لجنة 

العمالية. المدن  قطاع  لجنة 

 •

 •

 •
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أكدت الخطة االستراتيجية الخمسية لمجلس سيدات 
المشاركة  أهمية  على   2019-2015 أبوظبي  أعمال 
واالستثمار  األعمال  ريادة  في  المواطنة  للمرأة  المميزة 
في  مساهمتها  تعزيز  يضمن  بما  لطاقاتها  األمثل 

اقتصاد اإلمارة.

الخدمات: أهم 

ممارسة  على  المواطنات  وتشجيع  دعم  إلى  وتهدف  مبدعة  رخصة 
المنزل.  التجارية من  األنشطة  بعض 

صغار  احتضان  إلى  وترمي  والمبتكرة  المتكاملة  األعمال  حاضنة 
لالبتكار واإلبداع.  بيئة محفزة  األعمال وتوفير  ورائدات  المستثمرات 

نادي ريادة األعمال المبتكرة والذي يهدف إلى تشجيع المرأة على ابتكار 
األفكار المبدعة التي يتم تطويرها وتنفيذها من خالل جلسات العصف 

اإلبداع. المحفزة على  الفكري والندوات 

وتضمينها  الممارسات  ألفضل  وفقًا  األعمال  ريادة  ثقافة  وتعزيز  نشر 
وتنمية   التخصصي  والتأهيل  التدريب  كبرامج  الفعاليات  من  عددًا 
والندوات  والملتقيات  األعمال  ريادة  مجال  في  المرأة  ومهارات  قدرات 

والمعارض.

 	

 	

 	

 	



من  التجاري  والتحكيم  للتوفيق  أبوظبي  مركز  تأسس 
تحكيم   مركز  كأول   1992 عام  أبوظبي  غرفة  قبل 
في دول الخليج العربية. ليعمل على تسوية المنازعات 

التجارية الوطنية والدولية من خالل التحكيم التجاري.

الهادفة  الغرفة  مبادرات  أحد  هو  التجاري  والتحكيم  للتوفيق  أبوظبي  مركز 
التجارية  أعمالهم  تطوير  في  يسهم  وبما  ألعضائها  التسهيالت  كافة  توفير  إلى 
بفاعلية  التجارية  العالقات  عن  الناجمة  اإلشكاالت  حل  على  ويعمل  واستقرارها 

التجاري.  التوفيق والتحكيم  ويسر عن طريق 

الخدمات: أهم 

والتحكيم. التوفيق  هيئات  بواسطة  النزاعات  في  الفصل 

والتحكيم. التوفيق  مجال  في  الغرفة  ألعضاء  القانونية  االستشارات  تقديم 

وإعداد  بتأهيل  الخاصة  التدريبية  والبرامج  التحكيم،  عن  والندوات  المؤتمرات  تنظيم 
المحكمين.

بالتوفيق  تختص  التي  واألنظمة  والقرارات  القوانين  مشروعات  بشأن  الرأي  إبداء 
والتحكيم.

البارزة. والدولية  اإلقليمية  التحكيم  الخبرات مع مؤسسات  وتبادل  التعاون 
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تسعى أكاديمية اµمارات إلى توفير فرص للتدريب والتعليم 
إلى  تهدف  تدريبية  ودورات  برامج  طرح  خالل  من  المستمر 
تطوير المعرفة وتنمية المهارات التقنية والذاتية، كما تتبع 
برامج  من  تطرحه  ما  في   العملي  والتطبيق  االبتكار  نهج 

الة. تدريبية لتطوير المهارات بطريقة مدروسة وفعَّ
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خدمات أكاديمية ا�مارات:

الوظيفي  التطوير  برامج 

الحلول  لتصميم  والعام  الخاص  القطاعين  مؤسسات  مع  بالشراكة  تصمم  متخصصة  برامج 
هذه  ذ  تنفَّ ثم  ومن  المؤسسات.  تلك  في  العاملين  قدرات  وتناسب  احتياجاتهم  تلبي  التي  التدريبية 
البرامج باستخدام مناهج تعليمية مصممة وفق أفضل المعايير العالمية ومع مدربين ذوي اختصاص 

والعملية. العلمية  الخبرة  يمتلكون 

المتخصصة التدريبية  الدورات 

مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى صقل وتطوير مهارات المتدربين العاملين في 
القطاعين الخاص والعام، ومصممة بما يتماشى مع التطور السريع الذي تشهده النظم االقتصادية 
بها   Õمعترف تطرحها  التي  التدريبية  الدورات  تكون  أن  على  ا�كاديمية  تحرص  كما   .Õوعالمي  Õمحلي

 .Õالرائدة عالمي الخبرات  عالميÕ، وبالتالي فإنها توفر قيمة مضافة مع فرصة لالستفادة من 

الوطنية المؤهالت  برنامج 

يقدم هذا البرنامج مؤهالت مهنية معتمدة، مما يعد فرصة فريدة للراغبين في متابعة التعليم من 
الهيئة  قبل  من  المؤهالت  هذه  اعتماد  تم  وقد  يمتلكونها.  التي  العملية  الخبرة  من  االستفادة  خالل 

.  QFEmirates الوطنية للمؤهالت وذلك ضمن منظومة المؤهالت الوطنية 

 •

 •

 •



لنشر  متخصصًا  مركزًا  لتكون  لإلدارة  أبوظبي  كلية  تطمح 
ثقافة ريادة األعمال في إمارة أبوظبي، من خالل إعداد نخبة 
يمتلكون  ممن  اإلدارية  التخصصات  كافة  في  القادة  من 
مؤسساتهم  لقيادة  تؤهلهم  التي  والمهارات  المعرفة 

في خضم عالم دائم التغيير. 

برامج كلية أبوظبي لإلدارة:
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إدارة األعمال  برنامج ماجستير 

ريادة األعمال من خالل منهج تطبيقي وعملي  إلى تعزيز روح  اإلبداع ويهدف  يركز على 
العالمية،  المنهج بكونه يخضع للمعايير  الحاالت. كما يتميز  متكامل مبني على دراسة 

امبيريال كوليدج. بالشراكة مع كلية أعمال  حيث تم تصميمه 

برنامج العلوم في الجودة وتميز األعمال 

بالنظريات الحديثة في الجودة وتميز األعمال  البرنامج إلى تعريف قادة األعمال  يسعى 
بالشراكة  البرنامج  وينفذ  المرجوة،  األهداف  لتحقيق  عملي  بشكل  تطبيقها  وكيفية 

لالمتياز. خليفة  الشيخ  جائزة  مع 

المؤسسي  والتطوير  القيادة  العلوم في  ماجستير 

يهدف البرنامج إلى تطوير فهم الطلبة ألنشطة القيادة والتطوير المؤسسي المعمول 
بها في سياق عالم األعمال الحديث والمعقد والذي يعكس واقع بيئة األعمال الحالية.

األعمال  العلوم في تحليل  ماجستير 

األدوات واألساليب  الراغبين في استخدام  للطلبة  التحليلية  المهارات  إلى تطوير  يهدف 
خالل  من  العمل  مكان  في  تواجههم  التي  للتحديات  حلول  إيجاد  في  التحليلية 

.  )Big Data( البيانات الضخمة استخدام األدوات واألساليب التحليلية في سياق 
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إلى تقديم  الصغيرة والمتوسطة  األعمال والشركات  رواد  إدارة  تهدف 
الصغيرة  المشاريع  أصحاب  األعمال  لرواد  ونوعية  متميزة  خدمات 
المستثمرين  وكذا  االستثماري،  العمل  لولوج  والمبتدئين  والمتوسطة 
المجدية  المشاريع  اختيار أفكار  القائمة على كيفية  المشاريع  أصحاب 
دراسة  وإعداد  تأسيس  خطوات  وكذلك  تطويرها  ومعايير  وآلية 
الى  إضافة  التسويق  واستراتيجية  العمل  خطة  وتجهيز  الجدوى 
التدريب النوعي من خالل برامج ) دورات تدريبية متخصصة ( تمكنهم 
المتعلقة  األخرى  األمور  من  وغيرها  السوق  احتياجات  مواكبة  من 
المشاريع  أصحاب  أو  األعمال  رواد  يستطيع  حيث  األعمال.  بمجال 

التالية: الخدمات  االستفادة من  الصغيرة والمتوسطة 

 تقديم خدمات استشارية عامة أو متخصصة في مجال الفرانشايز.	 
المشاريع 	  وأصحاب  األعمال  رواد  لدعم  متخصصة  وبرامج  نوعي   تدريب 

والمتوسطة. الصغيرة 
 المساعدة في كيفية إعداد دراسات الجدوى األولية وخطة العمل 	 

         للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
والمتوسطة.	  الصغيرة  المشاريع   تقييم 
البراندات المحلية من خالل مطورين معتمدين لدينا.	   مساعدة ودعم 
)برنامج 	  طريق  عن  عالمية  إلى  محلية  تجارية  عالمة  من  تتحول   كيف 

الفرانشايز(.

خدمات رواد األعمال
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لصياغة  جديدة  ومفاهيم  أفكار  ولتطوير  والنمو  لالزدهار  جديدة  فرصة 

في  الفاعلة  وللمساهمة  النفط،  على  مبني  غير  متطور  معرفي  اقتصاد 

التنمية االقتصادية المستدامة، وهذا من خالل الخدمات اµتية: 

ا�عمال، •  ريادة  مجال  في  والجامعات  المدارس  لطالب  توعوية  عمل   ورش 

وتتضمن:  

          نموذج ا�عمال  - اµبداع واالبتكار واستشراف المستقبل  - (قصص نجاح 
         رواد ا�عمال لطالب المدارس).

الحتضان •  معرض  تنظيم  خالل  من  المدارس  لطلبة  مختلفة  عمل   ورش 

لمشاريعهم. والترويج  المشاركين  الطالب  أفكار 

ريادة  ثقافة  وتعزيز  نشر  إلى  المستقبل  رواد  جائزة  تهدف 
ا�عمال وغرس قيم اµبداع واالبتكار والتجارة واالستثمار في 
رواد  من  واعدة  أجيال  لبناء  وذلك  المستقبل  أجيال  نفوس 

ا�عمال القادرين على اµبداع واالبتكار في بيئة تنافسية.
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التدريب

القيمة 	  ونموذج  األعمال  نموذج  وتطوير  بناء  كيفية  على  تدريبية   دورات 
المضافة.

المقّيمين.	  لتأهيل  تدريبية  دورات   

االستشارات

اإلعداد   	  كيفية  حول  الناشئة  والمنشآت  للمشاريع  استشارات   تقديم 
المنافسة. ميدان  لدخول 

األداء 	  كفاءة  رفع  حول  القائمة  والمنشآت  للمشاريع  استشارات   تقديم 

تنافسية. أكثر  لتكون 

لتقييم ا

الذاتي.	  بالتقييم  القيام  المساعدة على   
الجائزة.	  المنشآت ضمن  بتقييم  القيام   

اإلعداد  من  المنشآت  أصحاب  لتمكين  متكامل  برنامج 
والتخطيط السليمين من خالل تبني نموذج عمل مجرب 
والنجاح  بالتميز  لها  مشهود  منشآت  قبل  من  عالميًا 
األعمال  في  الريادة  على  فيه  المشاركين  وتساعد 
متكاملة  تجارية  نماذج  إلى  اإلبداعية  األفكار  لتحويل 
األعمال  نموذج  رسم  بإعادة  )وذلك  التنافسية  وتعزيز 
المتبع وتطبيقه بشكل ناجح وتأصيل االبتكار في كافة 

جوانب العمل بما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام(.
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متكامل  برنامج  هي   )SKEA( لالمتياز  خليفة  الشيخ  جائزة 
االعتراف  التقييم،  التدريب،  )ويشمل  المؤسسي  األداء  لتطوير 
قبل  من  إطالقه  وتم  الممارسات(  أفضل  وتبادل  والتقدير 
القدرات  لرفع   1999 العام  في  أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة 
المستنير  التبني  خالل  من  العاملة  للمؤسسات  التنافسية 
لمبادئ ومفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي. يعتمد 
المؤسسة  نموذج  على  لالمتياز  خليفة  الشيخ  جائزة  برنامج 
األوروبية إلدارة الجودة )EFQM( وهو إطار عمل متكامل يساعد 
وتطبيقها  الممارسات  أفضل  من  التعلم  على  المؤسسات 
ومن  والتشغيلي،  المالي  المؤسسي  األداء  مؤشرات  وقياس 

ثم استدامة تحقيق أفضل النتائج.

الشيخ خليفة لالمتياز برنامج جائزة  خدمات 

البرامج 	  من  حزمة  لالمتياز  خليفة  الشيخ  جائزة  برنامج  يقدم    التدريب: 
تهدف  واالبتكار  التميز  مجاالت  في  المعتمدة  المتخصصة  التدريبية 
المثال  سبيل  على  ومنها  والمؤسسات  األفراد  كفاءة  مستوى  رفع  إلى 
 ،)EAT( المعتمدين  المقيمين  دورة   ،)QAT( المؤهلين  المقيمين  دورة 
التميز  نحو  رحلتك  صياغة  دورة   ،)LEJ( التميز  نحو  رحلتك  قيادة  دورة 
المؤسسة  من  جميعها  والمعتمدة   )IAT( الداخلي  المقيم  ودورة   )SEJ(
مجال  في  تخصصية  دورات  إلى  باإلضافة   .EFQM الجودة  إلدارة  األوروبية 
في  ودورات   )IAOIP( االبتكار  لخبراء  العالمية  الهيئة  من  معتمدة  االبتكار 

.)TRADE-Benchmarking( المعيارية  المقارنات 

على 	  للحصول  المؤسسات  تقييم  إلى  باإلضافة  االعتراف:    شهادات 
خدمات  بتقديم  أيضا  البرنامج  يقوم  لالمتياز،  خليفة  الشيخ  جائزة 
بالتميز  االعتراف  وشهادة   )C2E( بالتميز  االلتزام  شهادات  وإصدار  التقييم 

)R4E( المعتمدة من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.

لالمتياز 	  خليفة  الشيخ  جائزة  برنامج  يقوم  الممارسات:  أفضل   تبادل 
المشاركة  إلى  تهدف  دورية  عمل  وورش  ومؤتمرات  ملتقيات  بتنظيم 
واإلقليمي  المحلي  المستوى  على  الممارسات  أفضل  من  والتعلم 

والعالمي.



باقة متميزة من الخدمات 
ألعضائها  الخدمات  من  متميزة  باقة  الغرفة  تقدم 

والمتعاملين معها والتي تتضمن شهادات العضوية والمنشأ 
وخدمة المناقصات والتواصل مع األعضاء وغيرها من الخدمات 

ذات القيمة المضافة.
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خــدمـاتـنــا .... 
إلسـعــادكـم 



جاء تأسيس مركز خدمات األعضاء من قبل الغرفة لتقديم 
والشركات  األعمال  ورجال  للمستثمرين  الخدمات  أفضل 
والخدمي  والصناعي  التجاري  العمل  ممارسة  في  الراغبة 
في إمارة أبوظبي ، وفي إطار تطوير خدماتها وطرح خدمات 

ومبادرات جديدة.

مركز خدمات األعضاء 
والخدمة  الواحدة  النافذة  مركز  أبوظبي  غرفة  في  األعضاء  خدمات  مركز 

خدماتها.  من  والمستفيدين  الغرفة  مع  والمتعاملين  لألعضاء  المتميزة 

إجراءات  تسهيل  إلى  تهدف  التي  الخدمات  من  حزمة  بتوفير   المركز  يقوم 
القطاع  ومؤسسات  شركات  وأنشطة  أعمال  ودعم  التراخيص  على  الحصول 

الخاص في إمارة أبوظبي.

المشاريع  تأسيس  كيفية  حول  وإرشادية  استشارية  خدمات  المركز  يقدم  كما 
على  للحصول  اتباعها  المطلوب  القانونية  واإلجراءات  والمؤسسات  والشركات 

التراخيص.  هذه 

إن التطوير المستمر في الخدمات القائمة وطرح خدمات جديدة من قبل الغرفة 
إلى  تهدف  التي  أبوظبي  إلمارة  االقتصادية  والتوجهات  التطورات  ليواكب  يأتي 
والمؤسسات  والشركات  للمستثمرين  ونموذجية  تنافسية  استثمارية  بيئة  توفير 
من مختلف دول العالم وبما يجعل من إمارة أبوظبي وجهة استثمارية مفضلة 

الدولية . المؤسسات والشركات  لهذه 

خدمات  إلدارة  مركزي  نظام  مقدمتها  في  يأتي  تسهيالت  حزمة  المركز  ويوفر 
المتعاملين وخدمات ذكية مختلفة وأجهزة الصراف اآللي وخدمات االستشارات 
لنوعية  طبقًا  التجارية  التراخيص  على  الحصول  إجراءات  حول  والقانونية  التجارية 

النشاط. 
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والـتاجر. المسـتهلك  بيـن  المتبادلة  الثقة  دعم   •

الخاص. الــقطــاع  مؤســسـات  في  التسويق  عمليات  دعـم   •

البيع والشراء. لتنشيط عمليتي  إتاحة فرص حقيقية   •

أبعد من الخصومات للمستهلكين، وأهمها االمتيازات  تقديم ما هو   •
    والخدمات.

بالغرفة. المجتمعية  المسؤولية  ومفهوم  ثقافة  ونشر  تعزيز   •

خصومات ال تنتهي 
للخصومات   Õبرنامج أبوظبي  غرفة  توفر 
وعائالتهم،  الغرفة  �عضاء  تحفيزية  كمبادرات 
التجارية  الخاص  القطاع  مع مؤسسات وشركات 

والخدمية.

تقوم  ا¬مارة،  في  التجارية  الحركة  لتنشيط  أبوظبي  غرفة  من  سعي· 
الغرفة بتقديم برنامج ظبي للمزايا والخدمات والتي تمكن على حد سواء 
فائدة  تحقيق  أجل  من  البرنامج  من  يستفيدوا  أن  والمستهلكين  التجار 

أكبر لهم و�عمالهم التجارية، وذلك من خالل تحقيق ا�هداف التالية:



تواصل معنا 
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Main Switchboard
T : +971 2 621 4000
F : +971 2 621 5867

E : contact.us@adcci.gov.ae




