
Investment: Mubadala Investment Company’s record profit and growth P06
Gaming: How Abu Dhabi is developing an entire gaming ecosystem P26
Sustainability: Masdar’s 15-year legacy of incredible milestones P30

صوت األعمال
العدد 55. أغسطس )آب( 2021

االقتصاد: مبادرات جديدة تؤكد نهج اإلمارات العربية المتحدة الرائد في التطور االقتصادي. الصفحة 6
االبتكار: تمهيد الطريق من أجل فتح آفاق جديدة لالستثمار في العلوم والتكنولوجيا. الصفحة 12

الشركات الصغيرة والمتوسطة: دعم رواد األعمال في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الصفحة 22

نمو صديق للبيئة
 شركة الدار العقارية تتبوأ موقع الصدارة
في قطاع العقارات المستدام بأبوظبي.



https://bit.ly/bestidea2021


، مجلة اقتصادية شهرية متخصصة تصدرها موتيڤيت ميديا جروب بالنيابة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صوت األعمال مجلة 
اإلدارة والتحرير، هاتف: 7419 617 2 971+

اإلعالن والتسويق، هاتف: 7406 617 2 971+؛ 3414 427 4 971+؛ ص.ب: 662، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
ahmeds@motivate.ae  |  m.haj@adcci.gov.ae  :البريد اإللكتروني

www.adcci.gov.ae  :الموقع الشبكي
لالشتراك السنوي في أبوظبي والخارج: 100 درهم إماراتي أو ما يعادله، إضافة إلى رسوم البريد.

أحد إصدارات موتيڤيت كونكت

مبنى ميديا ون، مدينة دبي لإلعالم، ص.ب 2331، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 3000 427 4 971+    فاكس: 2261 428 4 971+

motivatemedia.com ;connect@motivate.ae
إن وجهات النظر الواردة في هذه المجلة ال تعكس بمجملها وجهة نظر غرفة أبوظبي أو الناشر.

بداية، أود أن أعّبر عن تهاني لشركة كيتوبي اإلماراتية التي 
تعد أحدث الشركات الناشئة في الدولة، والتي قفزت إلى 

مستوى الشركات أحادية القرن )مصطلح ُيطلق على الشركات 
الناشئة التي يتجاوز رأسمالها مليار دوالر أميركي(. 

ففي واحدة من أكبر الجوالت التمويلية لشركة تقنية 
شرق أوسطية، نجحت »كيتوبي«، الشركة الناشئة في 

مجال المطابخ السحابية، في تأمين مبلغ 415 مليون دوالر 
أميركي، ويعد هذا إنجازًا ضخمًا لهذه الشركة التي لم يمض 

على تأسيسها سوى ثالث سنوات، ما ُيشّكل حافزًا قويًا 
لرّواد األعمال وهم يمضون بخطواتهم األولى في رحلة 

مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة. 
إن النجاح الذي حققته شركة كيتوبي يعّد دلياًل ساطعًا على 

الموقع المهم لدولة اإلمارات العربية المتحدة بوصفها مركزًا 
عالميًا للتكنولوجيا، وبيئة خصبة لألفكار الجديدة والشركات 

التي تقوم على مفاهيم مبتكرة، ما يعود على البالد بفوائد 
اقتصادية طويلة األمد.

وفي ظل وجود ما يزيد على 400 ألف شركة صغيرة 
ومتوسطة تعمل في اإلمارات العربية المتحدة، ما يسهم 

بأكثر من 60% من مدخوالت الدولة غير النفطية، فإنني على 
 ثقة تامة أن المزيد من الشركات أحادية القرن سوف تنشأ

في المستقبل المنظور. 
لعل ما يبعث على االهتمام، أن تتحقق هذه الجولة 

التمويلية لشركة كيتوبي في الوقت نفسه الذي أطلقت فيه 
مايكروسوفت للشركات الناشئة، بالشراكة مع مكتب أبوظبي 

لالستثمار، سلسلة ندوات عبر اإلنترنت بعنوان الطريق 
السريع لمائة شركة أحادية القرن، بهدف تمكين أصحاب 

المشروعات الناشئة والمبتكرين في عموم المنطقة من 
التواصل والتعلم واكتساب المعرفة والنمو.

إضافة لذلك، فإنه مع اقتراب يوم المرأة اإلماراتية الذي 
يحّل في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الحالي تحت 

عنوان »النساء.. طموح وإلهام للخمسين عامًا المقبلة«، من 

األهمية بمكان اإلشارة إلى أن السنوات األخيرة شهدت نموًا 
كبيرًا في أعداد رائدات األعمال بدولة اإلمارات العربية المتحدة.   

فرائدات األعمال يشّكلن مكونًا حيويًا من اقتصادنا، حيث 
توفر بيئة العمل كل ما من شأنه تعزيز مبادئ التوازن بين 

الجنسين في عالم األعمال، وتمكين رائدات األعمال من خالل 
العديد من منصات الدعم.  

ويعد مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة أبوظبي 
واحدًا من المؤسسات الرائدة في تمكين المرأة اإلماراتية 

وإتاحة المجال لها في القيام بأدوار متميزة في القطاع 
الخاص. إنني ُأثني على زميالتي في مجلس سيدات أعمال 
أبوظبي على عملهن الدؤوب في مساعدة رائدات األعمال 

باإلمارة وتمكينهن للحصول على أفضل الفرص وتحقيق 
النجاحات، وذلك من خالل ورش العمل، والندوات، والمبادرات 

التدريبية التي يوفرنها. 
إن الدورة األخيرة من جائزة الشيخ خليفة للتمّيز تجري اآلن 

على قدم وساق، وأنا أحُث الشركات في القطاع الخاص 
بأبوظبي على التقدم لهذه الجائزة التي أطلقتها غرفة 

أبوظبي قبل أكثر من عشرين عامًا، والتي ما انفكت تواصل 
دورها في نشر ثقافة التمّيز والجودة في أوساط األعمال 

على امتداد دولة اإلمارات العربية المتحدة.
دائمًا ما يكون الفوز بالجوائز أمرًا رائعًا؛ بيد أن جائزة الشيخ 

خليفة للتمّيز تنطوي على مسار أكثر اكتمااًل نحو التطور، إذ 
يستفيد المشاركون من برنامج متكامل مصمم لمساعدتهم 

على تطبيق مبادئ الجودة والتمّيز في مجاالت أعمالهم كافة. 
إن جميع من شاركوا في جائزة الشيخ خليفة للتمّيز قد 
وجدوا فيها تجربة رائعة للغاية. لهذا، ربما حان الوقت لكي 
تضع شركتك على طريق التقدم لألمام، علمًا أن آخر موعد 

لتقديم الطلبات هو 31 أكتوبر 2021.

محمد هالل المهيري
مدير عام غرفة أبوظبي

التمهيد
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 »البرنامج الوطني 
 للمبرمجين« مبادرة 

 جديدة أطلقها 
 صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، 
 يهدف إلى تطوير 

المواهب والخبرات 
والمشروعات المبتكرة 

 المتخصصة في 
مجال البرمجة. 

المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ اقتصاد 
العالمية  االقتصادية  النماذج  من 
مواجهة  في  وحصانة  استقرارًا  وأكثر  ومرونة،  تطورًا   األكثر 
الشيخ  السمو  صاحب  أكده  ما  وهو  والتحديات،   األزمــات 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشــد  بن   محمد 
الدولة  اقتصاد  أن  من  اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس 
االستراتيجية  والخطط  الــرؤى  بفضل  رسوخًا  أكثر  أصبح 

واالستباقية وجهود فرق العمل الوطنية اتحاديًا.
المبادرات  من  عددًا  سموه  إطالق  خالل  ذلك  جاء 
السمو  صاحب  وكشف  الجديدة.  االقتصادية  والمشروعات 
خطط  على  اطالعه  خالل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
العربية  اإلمارات  دولة  أن  االقتصاد  وزارة  ومشروعات  وبرامج 
بشكل  اقتصادي  نموذج  تطوير  على  تعمل  المتحدة 
الماهرة والتقنيات  مختلف وجديد عناوينه األساس: العقول 

المتطورة واالقتصاد القائم على العلم والمعرفة.
طريق  خريطة  االقتصاد،  لوزارة  الجديدة  المبادرات  وتمثل 
حيث  المستقبلية،  الرؤية  يواكب  اقتصادي  نموذج  لتطوير 
االقتصادية  المبادرات  في  المستجدات  أبرز  سموه  استعرض 
التي  الخمسين،  خلوة  الوزارية،  الخلوة  خالل  اعتُمدت  التي 
أعدتها الوزارة بهدف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي بحلول 
عام 2030، عبر أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير الممكنات 
للدولة،  االقتصادي  المناخ  في  الفرص  وزيادة  االقتصادية، 
وتوفير مقومات التوسع والنمو لألعمال، وتعزيز دور االقتصاد 

اإلماراتي على الساحة العالمية.
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى 
أن العالم بعد جائحة كوفيد - 19 ليس كالعالم قبله، وأضاف: 
سياسات  ورسم  مختلفة،  بطريقة  للتفكير  بحاجة  »نحن 
من  لالستفادة  واحد،  محلي  اتحادي  كفريق  والعمل  مبتكرة، 

الفرص التي يقدمها االقتصاد العالمي الجديد«.
سموه،  أطلقها  التي  والمشروعات  المبادرات  شملت 
إلى تهدف  التي  العائلية  الشركات  مسرعات   منصة 
وتعزيز  جديدة،  أسواق  إلى  ودخولها  أدائها،  في  نقلة  إحداث 

عالمتها التجارية. 

أصبح

 %90 تمثّل  العائلية  الشركات  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر 
العربية  اإلمارات  دولة  في  الخاصة  الشركات  إجمالي  من 
إجمالي في   %40 على  يزيد  بما  وتسهم   المتحدة، 

الناتج المحلي.
المسرعات  هذه  بأن  )وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة  وأفادت 
الجديدة تدعم أيضًا قطاع الشركات الناشئة، وذلك عبر تعزيز 
فرصها االستثمارية وتسريع نموها وتطوير قدرتها على إنشاء 

وتبني المشروعات الكبيرة.
اإلمارات  مختبر  مبادرة  إطالقها،  تم  التي  المبادرات  ومن 
للنمو االقتصادي )UAE Growth Lab( التي يتم تنفيذها 
بالتعاون مع أربع جامعات وطنية رائدة، وهي جامعة اإلمارات 
في  األميركية  والجامعة  زايد،  وجامعة  المتحدة،  العربية 

الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي.
رياديًا  معهدًا  ليكون  المختبر  هذا  تصميم  تم  وقد 
والنماذج  وتحليلها  البيانات  وتوظيف  االقتصادية،  لألبحاث 
في  تسهم  التي  السياسات  لصنع  المتطورة،  االقتصادية 
الصعيد  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مركز  ترسيخ 
التجارة  مجاالت  في  ريادتها  وتعزيز  العالمي،  االقتصادي 
والثورة والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات   واالستثمار 

الصناعية الرابعة.
الشيخ السمو  صاحب  أطلق  ذاته،  السياق   في 
األعمال  ريادة  أكاديمية  أيضًا،  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
 .)Scale-Up( الشركات  نمو  دعم  ومنصة   ،)Skill-Up( 
ستركز  األعمال  ريادة  مهارات  بناء  أكاديمية  أّن  حين  وفي 

»البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء 
اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة«.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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 »البرنامج الوطني 
للمبرمجين« من شأنه 

تمكين المبرمجين 
اإلماراتيين واالنضمام 

لالئحة أفضل المبرمجين 
حول العالم. 

 »Scale-Up« منصة 
ستدعم نمو الشركات 
الصغيرة والمتوسطة. 

الريادي  والتفكير  األعمال  ريادة  مهارات  تطوير  على 
مبادرات  خالل  من  الدولة،  في  والمقيمين  للمواطنين 
تعزيز  إلى  بدورها  تسعى  تحفيزية  وسياسات  تعليمية 
نمو  دعم  منصة  ستوفر  الوطني،  االقتصاد  وتنافسية  تنوع 
الشركات المبادرات والخدمات والمنتجات والدعم الالزم، ما 

يمّكنها من النمو والتوسع.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ستعقد  آخرًا،  وليس  أخيرًا 
مؤتمرًا جديدًا لالستثمار، بعنوان قمة Investopia لالستثمار، 
في شهر مارس من العام المقبل. وسوف تشّكل هذه القمة 
سقفها،  تحت  العالميين  المستثمرين  كبار  تجمع  مظلة 
قطاعات  مختلف  في  المتاحة  الفرص  مناقشة  بهدف 

االقتصاد الجديد.
المبادرات  مؤخرًا  ُوضعت  التي  الخطط  ستدعم  كما 
الحالية، بما فيها االستراتيجية الوطنية الستقطاب واستبقاء 
 )Grow in the UAE( المواهب، ومبادرة ازدهر في اإلمارات
مناخ  حول  للمعلومات  ذكية  إلكترونية  بوابة  توفر  التي 
تتيح  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  االستثمار  وفرص 
سياسات  حول  كاملة  معلومات  المحتملين  للمستثمرين 
داعمة  وخدمات  السوق  وحركة  ودراسات  االستثمار  وفرص 
بشكل االستثماري.  بالمشروع  البدء  بعد  ما  مرحلة   في 
األجنبي  المستثمر  بين  للربط  مظلة  البوابة  توفر  موجز 
رحلتها  تعزيز  بهدف  الدولة،  أسواق  في  المتنوعة  والفرص 

االستثمارية ونجاحها.
»عملنا  راشد:  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
االقتصادي مستمر ومتسارع، ويسير باالتجاه الصحيح، وفريقنا 
الحكومي تمت إعادة تشكيله في الصيف الماضي، لتعمل 
الداخلية والخارجية والتشريعية  الوزارات والمؤسسات  جميع 
االقتصادي  النمو  وواضح..  واحد  هدف  على  التركيز  على 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة للخمسين عامًا المقبلة«.
ترحيبًا  الجديدة  المبادرات  هذه  القت  متصل،  نحو  على 
الدكتور  معالي  قال  وقد  الوزراء،  من  عدد  ِقبَل  من  واسعًا 
األعمال  لريادة  دولة  وزير  الفالسي،  بالهول  أحمد 
المبادرات  إطالق  »إن  والمتوسطة:  الصغيرة  والمشروعات 

في  االقتصادي  العمل  من  جديدة  لمرحلة  يمهد  الخمس 
رائدة  وجهة  الدولة  لتكون  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الشركات نمو  وتحفيز  الريادية  والمشروعات  لألفكار   عالميًا 

الصغيرة والمتوسطة«.
من جهته، أثنى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، 
الفالسي،  الدكتور  قاله  ما  على  الخارجية،  للتجارة  دولة  وزير 
المبادرات  تحقق  أن  ستضمن  االقتصاد  وزارة  أن  بدوره  وأكد 

أقصى درجات التأثير على بيئة األعمال واالستثمار.
وأضاف معالي الدكتور الزيودي: »إن هذه المبادرات، مثل 
مبادرة قمة Investopia واالستراتيجية الوطنية الستقطاب 
اإلمارات  دولة  مكانة  تعزيز  شأنها  من  المواهب،  واستبقاء 
األجنبي  لالستثمار  جاذبة  وجهة  بوصفها  المتحدة  العربية 
األفكار،  وابتكار  السياسات،  لصناعة  عالميًا  ومركزًا  المباشر، 
االقتصاد  قطاعات  في  الشراكات  وبناء  الفرص،  وتعزيز 

الجديد، ومقصدًا مفضاًل للمواهب العالمية«.

االقتصاد
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ال يغيب عن ذهن أحد، أن اإلمارات العربية المتحدة رسخت 
من مكانتها، نموذجًا يُحتذى فيما يتعلق بإحداث تغيير هادف 
الدقيق.  االستراتيجي  التخطيط  اعتماد  خالل  من  وفاعل، 
تبذل  تنفك  ال  والدولة   ،1971 عام  االتحاد  تأسيس  ومنذ 
الجهود كافة بهدف تحقيق نمو مستدام قائم على المعرفة 

واالبتكار بعيدًا عن النفط.
االقتصاد  وزارة  أطلقت  الماضي،  العام  أواخر  وفي 
أول  وهو  الجديد«،  لالقتصاد  الدولي  االستشاري  »المجلس 
والمستشارين  الخبراء  من  نخبة  يضم  نوعه  من  مجلس 
الفكر،  وقادة  االقتصادية،  السياسات  وصانعي  الدوليين، 
فضاًل عن كوادر وطنية مؤثرة للنظر في القضايا االقتصادية 
وتداعياتها  العالمي،  االقتصاد  يواجهها  قد  التي  األساس 

على دولة اإلمارات العربية المتحدة.

االقتصاد:  وزير  المري،  طوق  بن  عبداهلل  معالي  وقال 
عامًا  للخمسين  طموحة  تنموية  رؤية  وفق  الدولة  »تعمل 
للمشهد  وواقعية  دقيقة  قراءة  توفير  ويُمثل  المقبلة، 
االقتصادي الراهن، وتحليل المؤشرات واستنباط االحتماالت، 
للتوجهات  الداعمة  والمبادرات  الخطط  لتطوير  ضروريًا  أمرًا 

االستراتيجية الوطنية«.
الرقمي،  االقتصاد  تعزيز  على  تركز  أخرى  خطوة  وفي 
عن  األخيرة  اآلونة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  كشفت 
عمالقة  مع  وبالتعاون  للمبرمجين.  الوطني  البرنامج 
استشراف  على  القائم  البرنامج  هذا  يسعى  التكنولوجيا، 
وتدريبهم،  مبرمج  ألف   100 استقطاب  إلى  المستقبل 
أعوام،  خمسة  خالل  كبرى  رقمية  شركة   1000 وإنشاء 
 وزيادة االستثمار الموجه للشركات الناشئة من  مليار ونصف

المليار درهم إلى 4 مليارات درهم.
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
التغيير  وسرعة  يتغير..  »العالم  تويتر:  عبر  له  تغريدة  في 
وطبيعة  سيختلف..  االقتصاد  وشكل  تتضاعف..  الرقمي 
وسرعة  استعدادًا  لألكثر  سيكون  والبقاء  ستتبدل..  المهن 

ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا«.
اإلماراتيين  للمبرمجين  التدريب  توفير  جانب  وإلى 
المبرمجين  أفضل  الئحة  إلى  االنضمام  من  لتمكينهم 
اإلقامة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ستمنح  العالم،  حول 
ومختلف  الدولة  في  المقيمين  المبرمجين  ألفضل  الذهبية 
أصحاب  من  المبرمجين  تستهدف  خطوة  في  العالم  أنحاء 
في االختصاصية  العلمية  الشهادات  وحاملي   الكفاءات 
األعمال  ورواد  المبرمجون  سيحظى  كما  المجال.  هذا 
لدعم  التمويلية  والخيارات  التسهيالت  من  بمجموعة 
من  االستفادة  من  وسيتمكنون  وأفكارهم،  مشروعاتهم 
إنشاء روابط متينة مع القطاع الخاص. وقد تعهدت كل من 
 شركة »جوجل«، و»مايكروسوفت«، و»أمازون«، و»سيسكو«،
و»آي بي إم«، و»إتش بي إي«، و»لينكدإن«، و»نفيديا« بتوفير 

الدعم الالزم.  

 معالي الدكتور 
أحمد بالهول الفالسي، 
وزير دولة لريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. 

 »لينكدإن« ستوفر 
التدريب لما يزيد على 

2000 من الشابات 
 اإلماراتيات ضمن 
برنامج »المهارات 

المستقبلية للمرأة«.
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إلى  البرنامج  يهدف  عالمية،  حملة  إطالق  خالل  ومن 
مبتكرة  حلول  إليجاد  العالم  حول  من  المبرمجين   دعوة 
لـ 100 تحدٍّ في مختلف القطاعات الحكومية، واالقتصادية، 

والتكنولوجية، والصحية، والخدمية.
البرنامج قال صاحب السمو الشيخ  وبمناسبة إطالق هذا 
له  المستقبل  إن  لشبابنا  »أقول  مكتوم:  آل  راشد  بن  محمد 

بيئة  في  وسيعمل  مختلفة..  لغة  ويتحدث  جديدة..  أدوات 
افتراضية.. ونريدهم أن يكونوا في قلب هذا المستقبل«. 

الوطني  البرنامج  يعمل  أن  »نريد  سموه:  وأضاف 
للمبرمجين على إشراك المجتمعات الرقمية على المستوى 
اإلمارات،  دولة  في  الرقمي  التحول  مسيرة  في  المحلي 
واالرتقاء بدورها الريادي والعالمي في تصميم المستقبل، 
واحتضان المواهب، ورواد األعمال، واألكاديميين، والشركات 
في  عالميًا  الرائدة  لمكانتها  تعزيزًا  والعالمية،  الناشئة 

مختلف المجاالت االستثمارية المستقبلية«.
الحكومي  التطوير  مكتب  أطلق  أخرى،  سابقة  وفي 
»شراكات  مبادرته  اإلمارات  حكومة  في  والمستقبل 
هذه  أن  )وام(  اإلمارات  أنباء  وكالة  وأوضحت  المستقبل«. 
مع  الحكومة  شراكة  تعزيز  على  تقوم  منصة  هي  المبادرة 
حلول  وابتكار  المستقبل،  فرص  لتحديد  الخاص  القطاع 
في  فاعلة  مبادرات  وتطوير  المستقبلية،  للتحديات  نوعية 

دولة اإلمارات.
»لينكدإن«،  ِقبَل  من  كبيرًا  دعمًا  المبادرة  هذه  القت  وقد 
أكبر منصة مهنية في العالم، حيث ستوفر التدريب لما يزيد 
على 2000 من الشابات اإلماراتيات ضمن برنامج »المهارات 

المستقبلية للمرأة«.
قطاع  رئيس  نائب  ديوك،  سو  تقول  الصدد،  هذا  في 
مع  بشراكتنا  »نفخر  لينكدإن:  بشركة  العامة  السياسات 
حققت  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة 
لتحقيق  ونتطلع  المجال،  هذا  في  واعدة  إنجازات  بالفعل 
في نسائي  تمثيل  وجود  لضمان  معًا  التقدم  من   المزيد 

اقتصاد المستقبل«. 

 »مايكروسوفت« 
تعد واحدة من الشركات 

 التكنولوجية الرائدة 
التي تدعم »البرنامج 
الوطني للمبرمجين« 

في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. 

 Investopia إن هذه المبادرات، مثل مبادرة قمة«
واالستراتيجية الوطنية الستقطاب واستبقاء المواهب، 

من شأنها تعزيز مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بوصفها وجهة جاذبة لالستثمار األجنبي المباشر«.

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، 
البرنامج الوطني للمبرمجينوزير دولة للتجارة الخارجية

اإلقامة الذهبية ألفضل

مبرمج حول العالم

شركة وطنية جديدة في مجال االقتصاد 
الرقمي

أندية للمبرمجين في الجامعات المحلية

مسابقات هاكاثون محلية و1 عالمية

 تحدٍّ في مختلف القطاعات 
الحكومية واالقتصادية والتكنولوجية 

والصحية والخدمية

ك
نو

أد
ر: 

صد
لم

ا
االقتصاد
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نشهد  لم  بسرعة  التقنيات  تطور  مع  حولنا  من  العالم 
ثقافة  على  اعتدنا  الدولة  تأسيس  ومنذ  مثياًل.   لها 
في  ممكن  هو  األخرى،  العالم  دول  على  يصعب  فما  مستحيل..  الال 
اإلمارات العربية المتحدة. هذا ما أكد عليه في فحوى الرسالة التي وجهها 
والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  الجابر،  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي 
المتقدمة في مقابلة شّكلت عنصرًا مهمًا في الفيلم الوثائقي الجديد 
الذي يتطرق إلى نهج دولة اإلمارات العربية المتحدة بوجه عام، وأبوظبي 

بوجه خاص في االبتكار.

يتغير

رحلة االبتكار
اإلمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، تمهدان الطريق من أجل فتح آفاق جديدة لالستثمار 

في العلوم والتكنولوجيا. 
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 جامعة محمد بن زايد 
للذكاء االصطناعي، 
شهادة واضحة على 

التزام القيادة الوطنية 
باالبتكار.

»هذه اإلنجازات ليست إنجازات إماراتية فقط، بل هي 
عربية وإسالمية، ولم تكن لتتحقق لوال إيماننا بأهمية 

مد جسور الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات مع مختلف 
دول العالم«.

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، 
وزير الخارجية والتعاون الدولي

يبدأ  المستقبل  االبتكار:  في  »االستثمار  فيلم  ويسلّط 
اآلن« الضوء على دور االبتكار األساس في استراتيجية التنوع 
مبادرات  وفي  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  في  االقتصادي 
أبوظبي التي أسهمت في دفع عجلة االبتكار العالمي ُقدمًا.
مبادلة  شركة  أعدته  الذي  الوثائقي  الفيلم  ويستطلع 
شركة  بوصفها  »مبادلة«  به  قامت  الذي  الدور  لالستثمار، 
في  والعالمي،  المحلي  الصعيدين  على  سيادي،  استثمار 
بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، وإسهاماتها الفاعلة 
في تعزيز مسيرة التطور االقتصادي للدولة وطموحاتها في 

ريادة المستقبل.
نائب  المهيري،  المقرب  وليد  أعرب  الصدد،  هذا  وفي 
واعتزازه  فخره  عن  مبادلة،  في  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
مجاالت  في  »مبادلة«  استثمارات  على  الضوء  بتسليط 
االبتكار  »إن  ــاف:  وأض المتقدمة،  والتكنولوجيا  االبتكار 
مستقبل  تشكيل  في  يسهمان  المتقدمة  والتكنولوجيا 
تأثير  إحداث  على  ويعمالن  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

إيجابي في أجيالنا القادمة«.
على نحو متصل، استضافت المخترعة اإلماراتية الشابة، 
خالل  التكريمية،  الجوائز  من  عددًا  الحائزة  الكعبي،  فاطمة 
في  االستثمار  أهمية  إلى  أشــاروا  عدة  متحدثين  الفيلم، 
تشكيل  في  التكنولوجي  والتطور  االبتكار  ودور  االبتكار، 
أسلوب حياتنا وطريقة عملنا، وكيف يمكن لالبتكار اليوم أن 
يؤثر في طبيعة األسواق المحلية والعالمية ويؤدي دورًا فاعاًل 

في إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات. 
ومواقع  أماكن  في  ر  ُصوِّ الوثائقي  الفيلم  هذا  أن  يُذكر 
اإلمارات  دولة  في  لالبتكار  رئيسة  معالم  اليوم  تُعد  عديدة، 
العربية المتحدة، مثل مدينة مصدر، ومنصة Hub71، وشركة 
على  األخيرة  اآلونة  في  الفيلم  هذا  عرض  تم  وقد  ستراتا. 
على  »مبادلة«  موقع  عبر  مشاهدته  ويمكن  أبوظبي،  قناة 
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 معهد االبتكار 
التكنولوجي في مدينة 

مصدر بإمارة أبوظبي.

 معالي الدكتور 
سلطان بن أحمد 

الجابر، وزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة.

 أعلن معهد االبتكار 
التكنولوجي عن تعاونه 

مع شركة فيرجن 
هايبرلوب في جهود 

البحث واالبتكار لمواكبة 
التوجهات المستقبلية.

الشبكة العنكبوتية. وفي حين التقطت كاميرات التلفزيون 
السيادي،  الثروة  لصندوق  المتطورة  المشروعات  من  عددًا 
في  يوميًا  االبتكار  مجال  في  رحلتها  أبوظبي  إمارة  تواصل 

جميع القطاعات.
من جانبه، أوضح معالي الدكتور الجابر الذي يشغل أيضًا 
منصب الرئيس التنفيذي ألدنوك ومجموعة شركاتها، كيف 
تم تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي لتقدم 
العالم،  إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات  من  مفتوحة  دعوة 
يوفرها  التي  الكبيرة  واإلمكانات  الطاقات  من  لالستفادة 

الذكاء االصطناعي.
الدولة  التزام  على  مثال  بأنها  الجامعة  معاليه  ووصف 
في  المستقبل  أجيال  وتمكين  واإلبــداع،  االبتكار  بتشجيع 
»يرّسخ  وأضاف:  العالم،  أرجاء  ومختلف  والمنطقة  الدولة 
لصناعات  عالمية  وجهة  بوصفها  الدولة  مكانة  ذلك 

المستقبل الرائدة«.
في السياق ذاته، يعرض الفيلم مقابلة أجريت مع نائب 
أهمية  أكد  الذي  مبادلة  في  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
موقع اإلمارة للشركات غير التقليدية إلنشاء فروع ومقار لها.

يقول وليد المقرب المهيري: »يمكننا أن نجعل أبوظبي 
وجهة مثالية لهذه الشركات، ليس إلنشاء مقار لها فحسب، 
بل حتى تزدهر وتتطور وتعمل على توفير مئات وآالف فرص 
العمل القائمة على التكنولوجيا واالبتكار التي تساعد في 

تغيير العالم«.
جوهر  وسيمثل  شيء،  كل  سيقود  »االبتكار  وأضاف: 
تنويع  في  للمساعدة  الطرق  أهم  أحد  وذلك  التغيير،  عملية 

االقتصاد في أبوظبي«.
في  الراسخ  أبوظبي  حكومة  التزام  على  وتأكيدًا 
ألبحاث  جديدًا  مجلسًا  اإلمارة  أنشأت  التكنولوجي،  التقدم 
التكنولوجيا المتطورة العام الماضي بهدف تطوير مجتمع 
وتعزيز  واالستكشاف،  االبتكار  عجلة  ودفع  تعاوني،  بحثي 

ثقافة االستطالع.
بسياسات  المتطورة  التكنولوجيا  أبحاث  مجلس  ويُعنى 
فضاًل  المتطورة،  بالتكنولوجيا  المتعلقة  والتطوير  البحث 
واسعة  مجموعة  عبر  االستراتيجية  والمبادرات  الخطط  عن 

والذكاء  واالتصال،  الهندسة،  ذلك  في  بما  القطاعات،  من 
البديلة،  والطاقة  والفضاء،  والروبوتات،  االصطناعي، 
والكيميائي،  البيئي،  والقطاع  المتجددة،  الطاقة  ومصادر 
والبناء.  األدوية  جانب  إلى  والغذائي،  والبتروكيميائي، 
تقدمها  التي  المنح  طلبات  بمراجعة  المجلس  يهتم  كما 

المؤسسات األكاديمية واألفراد، ويقوم بصرفها.
األبحاث  ذراع  التكنولوجي،  االبتكار  معهد  ويعد 
المتطورة  التكنولوجيا  أبحاث  لمجلس  التابع  التطبيقية 
والتطوير،  بالبحث  يختص  رائدًا  عالميًا  مركزًا  أبوظبي،  في 
تحت  المعهد  ويضم  الجديد.  العصر  تكنولوجيا  على  ويركز 
مظلته سبعة مراكز بحثية متخصصة في مجاالت الكوانتوم، 
والروبوتات المستقلة، والتشفير، والمواد المتقدمة، واألمن 

الرقمي، والطاقة الموجهة، واألنظمة اآلمنة.
الحالي،عن  العام  من  يونيو  شهر  في  المعهد  وأعلن 
تعيين خبراء دوليين مميزين في مجلس المستشارين بمركز 
المستشارين  مجلس  وسيعمل  المتقدمة.  المواد  بحوث 
تقنيات  تطوير  بهدف  الجهود  توجيه  على  حديثًا  المعيّن 

ريادية ذات أثر عالمي. 

االبتكار
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 وليد المقرب المهيري، 
نائب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة في مبادلة.

 القمر االصطناعي 
»ظبي سات« ثاني قمر 

اصطناعي مصغر صممه 
وبناه طلبة جامعة خليفة، 
وقد دخل إلى مداره بعد 

مغادرة محطة الفضاء 
الدولية.

 أطلق القمر االصطناعي 
»ظبي سات« على متن 
مركبة اإلمداد الفضائية 
»سيغنوس« من مركز 

والوبس فاليت في والية 
فيرجينيا األميركية إلى 
محطة الفضاء الدولية، 
في شهر فبراير مطلع 

العام الحالي.

خالل  من  أنه  إلى  التكنولوجي  االبتكار  معهد  وأشار 
المواهب،  أصحاب  من  مميزة  مجموعة  مع  العمل 
المتخصصين  والشركاء  البحثية،  والمؤسسات  والجامعات، 
فكريًا  ملتقى  يمثّل  المعهد  أصبح  العالم،  أنحاء  جميع  من 
فريدًا، يسهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير 
وأبوظبي  العموم،  وجه  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  في 
على وجه الخصوص. ويعمل المعهد على ترسيخ مكانتهما 

بوصفهما مركزين رائدين لالبتكار. 
في  أوسع  نطاق  على  المعهد  يسهم  ذلك،  على  عالوة 

دعم تطور االقتصاد القائم على المعرفة.
أشار  الجديدة،  التعيينات  على  تعليقه  معرض  وفي 
الدكتور  المتقدمة،  المواد  بحوث  مركز  في  الباحثين  كبير 
المتقدمة  والمواد  المركبات  أن  إلى  الطنيجي  محمد 
اليوم،  الحياة  من  مختلفة  مناٍح  في  للغاية  عظيمة  قيمتها 
تسهم  إذ  الصحية،  والرعاية  والبصريات،  اإللكترونيات،  مثل 
بتغيير جذري في أسلوب مزاولة الشركات ألعمالها، وتتطلب 

مواصلة البحوث والتطوير لالستفادة من منافعها.
جديد  أنه  من  الرغم  »على  الطنيجي:  الدكتور  وأضاف 
التي  المستوى  العالمية  باألبحاث  نفخر  المجال،  هذا  في 
على  لها  العملية  النتائج  بأهمية  ثقة  وكلنا  المركز،  يجريها 

الصناعات، أو الحياة بشكل عام«.
في  اآلمنة  األنظمة  بحوث  مركز  أعلن  أخرى،  ناحية  من 
جامعات  خمس  مع  تعاونه  عن  التكنولوجي  االبتكار  معهد 
على  مبني  للطيران  آمن  كمبيوتر  نظام  لتطوير  عالمية 
بنية »ريسك - في« )RISC-V(. ويهدف المشروع إلى تطوير 
عبر   )RISC-V( في«   - »ريسك  على  ومبني  مفتوح  نظام 
الكمبيوتر  لتطبيقات  برمجيات  ومجموعة  إلكترونية،  شرائح 

لرحالت الطائرات المسيّرة.
الباحثين  كبير  ثكر،  شريكانت  د.  يقول  الشأن،  هذا  في 
بالمركز: »يطور مركز بحوث األنظمة اآلمنة تكنولوجيا أمنية 
في  للخطر  المعرضة  األنظمة  لحماية  ويطبقها  مبتكرة 
تنامي  مع  بالتزامن  يوم،  بعد  يومًا  ترابطًا  يزداد  الذي  عالمنا 

التهديدات السيبرانية يومًا بعد يوم«.
عن  التكنولوجي  االبتكار  معهد  أعلن  ذلك،  إلى  إضافة 
البحث  جهود  في  هايبرلوب  فيرجن  شركة  مع  أيضًا،  تعاونه 
التوجهات  تواكب  محلية  نقل  أنظمة  واعتماد  واالبتكار، 
المستقبلية. وتجري األبحاث االستكشافية ألنظمة هايبرلوب 
تشمل  والتي  التكنولوجي،  االبتكار  معهد  معامل  في 

القدرة النبضية والتعليق المغناطيسي وعلوم المواد. 

لتكنولوجيا  خليفة  جامعة  مركز  احتفل  آخر،  سياق  وفي 
المحلية  الفضائية  االتصاالت  شركة  مع  واالبتكار  الفضاء 
سات«  »ظبي  االصطناعي  القمر  بدخول  سات«  »الياه 

بسالسة إلى مداره بعد مغادرة محطة الفضاء الدولية. 
قمر  ثاني  يُعد  ــات«  س »ظبي  أن  إلــى  ــارة  اإلش تجدر 
اصطناعي مصغر صممه وبناه طلبة جامعة خليفة. وقد تم 
تطويره في مختبر »الياه سات« للفضاء التابع لمركز جامعة 

خليفة لتكنولوجيا الفضاء واالبتكار.
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 الدكتور محمد الطنيجي، 
كبير الباحثين في مركز 

بحوث المواد المتقدمة.

 ضمن الدفعة األولى 
 من نموذج »هاكثون 

الال مستحيل« بدأ طالب 
الجامعات في تطوير 
حلول مبتكرة وفاعلة 

لمواجهة التحديات.

المهمة  تتمثل  )وام(،  ــارات  اإلم أنباء  وكالة  وبحسب 
تمكين  في  سات«  »ظبي  االصطناعي  للقمر  الرئيسة 
لوضع  برمجية  نماذج  واختبار  وتنفيذ  تصميم  من  الطلبة 

التحكم واألنظمة الفرعية.
الحمادي،  سلطان  عارف  الدكتور  يقول  الصدد،  هذا  في 
ظبي  وصول  »مع  خليفة:  لجامعة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
سات إلى موقعه المداري، يحقق طلبتنا وشركاؤنا إنجازًا آخر 

في سجل جامعة خليفة ودولة اإلمارات«.
في حين أشارت منى المهيري، الرئيس التنفيذي لألصول 
تعد  الخطوة  هذه  أن  إلى  سات«  »الياه  شركة  في  البشرية 
المحلية  المواهب  لتطوير  الدولة  سعي  ظل  في  مهمة 

لقيادة البرنامج الوطني للفضاء.
االصطناعي  القمر  مهمة  نجاح  »إّن  المهيري:  وأضافت 
البرامج  إلدارة  شبابنا  ومهارة  كفاءة  يؤكد  سات  ظبي 
متعددة الجوانب والعمل مع رواد صناعة الفضاء العالمية. 
نحن  إمكاناتنا.  وإثراء  المؤسسين،  آبائنا  تطلعات  ولتحقيق 
في  اإلماراتيين  الرواد  من  مستقبلية  أجيال  بناء  إلى  بحاجة 

قطاع الفضاء«.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  تسعى  وبدورها، 
والعالمية  الوطنية  الجامعات  طالب  تحفيز  إلى  باستمرار 
لتطوير حلول مبتكرة وفاعلة للتحديات، وذلك عبر»هاكثون 

الال مستحيل«.
»هاكثون  لنموذج  ــى  األول الدفعة  أعمال  وضمن 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  طرحت  مستحيل«،  الال 
حلول  إليجاد  تحفزهم  الطالب  على  التحديات  من  عددًا 
واالزدحــام  المباني،  في  الطاقة  باستهالك  متعلقة 
وقود وتحدي  الفيضانات،  حدة  من  والتخفيف   المروري، 

الطيران المستدام.
وأكد سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
القمة  في  ألقاها  التي  كلمته  في  الدولي،  والتعاون 
منظمة  لدول  والتكنولوجيا  للعلوم  الثانية  اإلسالمية 
على  أبوظبي،  في  مؤخرًا  ُعقدت  التي  اإلسالمي،  التعاون 

موضوع التعاون.
وأشار سموه إلى ضرورة حشد طاقات وموارد دول منظمة 
في  لالستثمار  جديدة  آفاق  فتح  أجل  من  اإلسالمي  التعاون 

واالزدهار  التقدم  يحقق  بما  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 
واالستقرار لشعوب هذه الدول.

كما تطرق سموه إلى أبرز محطات التجربة الرائدة لدولة 
اإلنجازات  »هذه  وأضاف:  الماضيين،  العقدين  خالل  اإلمارات 
ولم  وإسالمية،  عربية  هي  بل  فقط،  إماراتية  إنجازات  ليست 
تكن لتتحقق لوال إيماننا بأهمية مد جسور الشراكة والتعاون 

وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم«.
يؤكد  الذي  أبوظبي«  »إعالن  بتوقيع  القمة  واختتمت 
في  التقدم  بإحراز  اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  التزام 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
كثير،  عمل  »أمامنا  زايد:  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  يقول 
وهذا يستلزم منا حشد جهودنا، ومواردنا، وإمكاناتنا، وعقولنا 
الذهبي  العصر  أمجاد  إحياء  إعادة  على  معًا  نعمل  بحيث 

للحضارة اإلسالمية يوم أضاءت علومنا ظلمات العالم«. 

االبتكار
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نمو صديق للبيئة
شركة الدار العقارية العمالقة في أبوظبي تتبوأ موقع الصدارة في قطاع العقارات المستدام.

18 . صوت األعمال



أهم  ــدى  إح العقارية،  الـــدار  شركة 
اإلمارات  في  العقاري  التطوير  شركات 
ألعمالها،  مركزًا  أبوظبي  من  تتخذ  التي  المتحدة  العربية 
حيث  الريادي،  مركزها  أخرى  مرة  لتؤكد  مسبوق  غير  إنجازًا 
وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  عقارية  شركة  أول  تعد 
لالستدامة محددة  بأهداف  يرتبط  قرض  على  تحصل   أفريقيا 

بالتوافق واستراتيجيتها.
فقد أعلنت الشركة العقارية العمالقة عن إبرام اتفاقية 
300 مليون درهم،  HSBC بقيمة  تسهيل ائتماني مع بنك 
تربط هوامش الفوائد المستحقة ضمن التسهيل االئتماني 

بمستويات إنجاز أهداف االستدامة.
وبموجب فترة استحقاق هذا القرض التي تمتد على مدى 
لتعديل  مخصصة  فاعلة  آلية  تحديد  سيتم  سنوات،  خمس 
واألهداف  يتماشى  بما  الدار  شركة  لصالح  الفائدة  هوامش 
تدوير  وإعادة  والمياه  الطاقة  استهالك  بمعدالت  المتعلقة 
الشركة  على  تعّذر  حال  وفي  العمال.  ورفاهية  النفايات 
تحقيق األهداف المتفق عليها، ستخصص »الدار« مبلغًا ثابتًا 
تُعنى  التي  المشروعات  من  عدد  أو  مشروع،  في  لالستثمار 

بالممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة.
التنفيذي  الرئيس  فيور،  جريغ  يقول  الشأن،  هذا  في 
»تلتزم  العقارية«:  »الدار  في  واالستدامة  المالية  للشؤون 
تبني  خالل  من  لالستدامة  استراتيجيتها  بتطوير  الدار  شركة 
لتعزيز  وذلك  كافة،  عملياتها  عبر  مستدامة  ممارسات  ودمج 
قدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق قيمة مستدامة على 

المدى الطويل«.
وأضاف فيور: »نحن فخورون بهذه الصفقة لنكون بذلك 
أهداف  لتحقيق  مخصص  تمويل  على  تحصل  شركة  أول 
تفعيل  على  الكبير  تركيزنا  يعكس  ما  لالستدامة،  محددة 
فيما  سيّما  ال  كافة،  عملياتنا  في  المستدامة  الممارسات 

يتعلق بتبني أفضل الحلول المالية«.

أحرزت

العقارات
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أصحاب  من  ــدار«  »ال شركاء  أن  إلى  أيضًا،  فيور  وأشار 
اعتماد  يواصلون  المالية  الخدمات  قطاع  في  المصلحة 
محافظهم  استراتيجيات  ضمن  االستدامة  تقييمات 

االستثمارية.
التحول  هذا  أن  جيدًا  الــدار  شركة  »تــدرك  فيور:  يقول 
قوي  دافع  سوى  هو  ما  المال  رأس  تخصيص  في  الملموس 
وإيجابي يحّث الشركات على تعزيز استراتيجيتها لالستدامة 
من أجل االستفادة من هذه التدفقات النقدية. وانطالقًا من 
على  قادرة  الدار  فإن  العقارية،  السوق  في  الرائدة  مكانتها 

تحقيق أفضل الفرص المتاحة في هذا المجال«.
نسبة  في  ــادة  زي عن   HSBC بنك  أفــاد  الواقع،   في 
الماضي  العام  خالل  والمستدام  االنتقالي   التمويل 
وشمال  األوسط،  الشرق  منطقة  في  أضعاف  ستة  تساوي 

أفريقيا، وتركيا.
المصرفية  الخدمات  رئيس  المرزوقي،  محمد  وأكــد 
العربية  ــارات  اإلم دولــة  في   HSBC بنك  لدى  العالمية 
في  محوري  بدور  يسهم  العقاري  القطاع  أن   المتحدة، 
االنبعاثات  من   %70 أن  خاصة  المناخي،  التغيّر  معالجة 
فيها.  المباني  عن  ناجمة  الكبرى  المدن  في   الكربونية 
نوعه  من  األول  يعد  الذي  االئتماني  التسهيل  هذا  ويأتي 
والتحديات  القضايا  بمعالجة  الدار  شركة  التزام  على  تأكيدًا 

البيئية والمجتمعية والحوكمة في القطاع العقاري.
الضوء الصفقة  هــذه  »تسلط  المرزوقي:  ــاف   وأض
إلرساء  معًا  نتعاون  بينما  الدار،  مع  القوية  شراكتنا  على 
ــارات اإلم في  وازدهـــارًا  استدامة  أكثر  مستقبل   أســس 

العربية المتحدة«.
االستدامة  تحقيق  نحو  »الدار«  استراتيجية  تطوير  تم  لقد 
بما يضمن تعزيز دور الشركة في تحقيق أثر إيجابي وملموس 
التي  والمجتمعات  والموظفين  والبيئة،  االقتصاد،  على 
االستدامة  وأطر  االستراتيجية  هذه  وتنسجم  بها.  تعمل 
وغدًا   2021 اإلمارات  رؤية  ذلك  في  بما  والدولية،  الوطنية 
األجندة  ومبادرات  المناخي  للتغير  الوطنية  والخطة   2021
أهداف  إلى  وصواًل  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الخضراء 

التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة.

ويزداد السوق العقاري في أبوظبي متانة يومًا بعد يوم، 
في  الحديثة  المشروعات  على  الالفت  المشترين  إقبال  إثر 

جميع أرجاء اإلمارة.
ففي شهر يوليو، أعلنت شركة الدار أّن المشترين سارعوا 
إلى شراء جميع الفلل في أحدث مشروعاتها، »ذا ديونز« في 
»السعديات ريزيرف« بجزيرة السعديات، البالغ عددها 83 فيال.
وأتيح الشراء في المشروع لجميع الجنسيات، حيث مثّل 
اشتروا  اإلماراتيين  أن  علمًا  مختلفة،  جنسية   14 المشترون 
نحو 67% من الفلل المعروضة. إضافة إلى ذلك، فإن نصف 
في  األولى  للمرة  يستثمرون  جدد  متعاملون  المشترين 
على  السيدات  استحوذت  فيما  العقارية«،  »الدار  مشروعات 

25% من مبيعات المشروع.

 جريغ فيور، الرئيس 
التنفيذي للشؤون 
 المالية واالستدامة

في »الدار العقارية«. 

 »الدار العقارية« أعلنت 
عن إطالق المرحلة 

الثانية من مشروع القرم 
 التطويري الذي يضم 

 71 قطعة أرض
جديدة للبيع.
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التجارية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  العميرة،  راشد  يقول 
شهده  الذي  المرتفع  الطلب  »يعد  للتطوير«:  »الدار  لدى 
العقاري السوق  متانة  على  قوية  شهادة  ديونز  ذا   مشروع 

في أبوظبي«.
المناسب،  المشروع  شّكل  »لطالما  العميرة:  وأضاف 
شركة  ِقبَل  من  والمطّور  استراتيجي،  موقع  في  الموجود 
المشروع  هذا  إن  إذ  مجزية،  استثمارية  فرصة  وموثوقة  رائدة 

يجمع بين هذه العوامل كافة«.
المرحلة  إطالق  عن  ــدار«  »ال أعلنت  ذلك،  على  عالوة 
الثانية من مشروع القرم التطويري الذي يطل على الواجهة 
أرض  قطعة   71 يوفر  الذي  المشروع  هذا  ويضم  البحرية. 
بمساحة  باألرخبيل  الشبيهة  الجزر  من  سلسلة  للبيع،  جديدة 
أرض  قطعة  كل  وستتميز  مربعة،  قدم  آالف   105 إلى  تصل 

في المشروع بوصول مباشر إلى شواطئ خاصة مع إطالالت 
للشراء حصريًا لمواطني  األراضي  هذه  وتتوافر  بحرية خالبة. 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يقول العميرة: »يُعد مشروع القرم مجتمعًا خاصًا يحظى 
أكثر  من  واحدًا  يجعله  ما  المدينة،  قلب  إلى  مباشر  بوصول 
المخطط  وُصّمم  أبوظبي.  في  وجاذبية  تميزًا  الوجهات 
المنتجعات  حياة  نمط  يوفر  بأسلوب  للمشروع  الرئيس 
في  االسترخاء  لألفراد  يمكن  حيث  العالمية،  الشاطئية 

منازلهم واالستمتاع باإلطاللة البحرية المباشرة«.
المتاحة ــي  األراض قطع  محدودية  ظل   وأضــاف:»فــي 
المواطنين  من  قوي  طلب  تسجيل  نتوقع  فإننا  للبيع، 

المهتمين بالمشروع«.
تجدر اإلشارة إلى أنه تم االنتهاء من المرحلة األولى من 
2010. ومن المقرر انطالق أعمال  مشروع »القرم« في عام 
العام  من  سبتمبر  شهر  في  المشروع  من  الثانية  المرحلة 
الحالي، على أن يتم البدء بتسليم الوحدات في شهر مارس 

عام 2024.
على نحو متصل، يستمر العمل على نحو مطرد بمشروع 
ياس  جزيرتي  بين  يقع  الذي  أبوظبي  في  الجبيل  جزيرة 
والسعديات، والذي يمتد على مساحة 4 آالف هكتار بتكلفة 

إجمالية تُقّدر بنحو 5 مليارات درهم.
التحتية،  البنية  من   %65 تنفيذ  تم  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
2022، وقد  ويُتوقع إنجازها كاملة في الربع الثاني من عام 
تم بيع جميع الفلل السكنية في المرحلة األولى التي يبلغ 
عددها 194 فيال. ومن المقرر تسليم قطع األراضي في الربع 

الرابع من العام المقبل.
المدير  حيدر،  منير  المهندس  يقول  الصدد،  هذا  في 
سعداء  »نحن  لالستثمار:  الجبيل  جزيرة  لشركة  التنفيذي 
التطوير  أعمال  ضمن  األهمية  البالغ  اإلنجاز  هذا  بتحقيق 

الخاصة بالمشروع«.
وأضاف المهندس حيدر: »إن الطلب على المبيعات في 

جزيرة الجبيل شهد إقبااًل أعلى مما كان متوقعًا«. 

 العمل بمشروع جزيرة 
الجبيل بأبوظبي الذي تبلغ 

تكلفته 5 مليارات درهم، 
يسير على نحو مطرد.

االقتصاد
»الدار« تسهم في دعم االقتصاد من خالل تحقيق نمو قائم على 

تنوع مصادر الدخل بشكل مستدام ومسؤول.

المجتمع
بوصفها جزءًا من المجتمع األوسع، تعمد »الدار« في قراراتها 

لتحقيق أفضل النتائج بما يتناسب وأصحاب المصلحة المعنيين.

ِفَرق العمل
ثقافة الدمج والنمو والتمكين التي تنتهجها »الدار« تسهم في 

جذب الكفاءات وأصحاب االختصاص واإلبقاء عليهم.

البيئة
»الدار« ال تألو جهدًا في نهجها المستدام بما يتوافق والرعاية 
 البيئية االستباقية المسؤولة في مختلف مراحل إدارة أصولها،

بما في ذلك سلسلة التوريد.

ركائز االستدامة األساسية لشركة الدار

العقارات
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المشروعات  لمختلف  مركزًا  ــارات  اإلم دولة 
التي بدأت مسيرتها بوصفها شركات  الناجحة 
في  رائــدة  أصبحت  حتى  تطورت  أن  لبثت  ما  ثم  ناشئة، 

مجاالتها، تتمتع بتأثير كبير في دول المنطقة والعالم.
وقد عبّر معالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي، وزير دولة 
لريادة األعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن رؤية 
دولة  أن  كيف  أوضح  عندما  مؤخرًا،  له  كلمة  في  تحفيزية 
لرواد  جذبًا  األكثر  الوجهة  أصبحت  المتحدة  العربية  اإلمارات 

األعمال من أنحاء العالم كافة.

تعّد

موطن المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الرائدة

اإلمارات العربية المتحدة تدعم رواد األعمال في مجال المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة عبر العديد من المبادرات المتنوعة.
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»تتمتع اإلمارات العربية المتحدة بتجربة رائدة في دعم 
وتنظيم قطاع ريادة األعمال وفي إقامة منظومة 

متكاملة لتبني المشروعات الريادية وتسريع نموها، 
لتصبح جزءًا من محركات النمو ومساهمًا كبيرًا في الناتج 

المحلي غير النفطي«.
معالي عبدالله بن طوق المري، 

وزير االقتصاد

مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في الشرق األوسط وأفريقيا من ماستركارد

%88
من الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في الدولة تمتلك نظرة متفائلة 
لألشهر االثني عشر المقبلة.

%40
من الشركات التي تتخذ من اإلمارات 
العربية المتحدة مقرًا لها، أكدت أن 

 الوصول السهل للتمويل
يعد أهم محركات النمو، يليه القبول 

بالمدفوعات الرقمية بنسبة 34%، ثم 
التدريب وتحسين المهارات بنسبة %34.
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يعّد  القطاع  هذا  »إن  الفالسي:  الدكتور  معالي  يقول 
داعمًا للنمو االقتصادي من خالل تعزيز اإلبداع واالبتكار، فضاًل 
من  الدؤوب  العمل  مع  جنب  إلى  جنبًا  المواهب،  رعاية  عن 
أجل إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه القطاعات 

ذات األهمية االستراتيجية«.
األعمال  ريادة  تعزيز  على  نعمل  »نحن  معاليه:  وأضاف 
توفير  إلى  إضافة  داعمة.  بيئة  خلق  وعلى  الشباب،  بين 
أن شأنها  من  وتسهيالت  حوافز  ومنح  متطورة   خدمات 
تعزيز  في  يسهم  ما  والنمو،  االزدهار  على  شركاتهم  تساعد 
على  والقدرة  االستدامة  له  ويضمن  االقتصادي  التنوع 

التنافس عالميًا«.
وقد تبوأت اإلمارات العربية المتحدة المركز األول إقليميًا 
 2020 األعمال  لريادة  العالمي  المؤشر  في  عالميًا  والرابع 
من  متقدمة  األعمال،  لريادة  العالمي  المرصد  عن  الصادر 

المركز الخامس في تقرير عام 2019.
اإلمــارات  دولة  »إن  الفالسي:  الدكتور  معالي  يقول 
في  ُعليا  مكانة  جلي،  بشكل  ــرزت،  أح المتحدة  العربية 
مؤشرات عالمية رئيسة«، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعود إلى 
المشروعات  أصحاب  دعم  في  الرشيدة  القيادة  توجيهات 
تعتبرها  التي  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الناشئة 
اقتصاد  بناء  نحو  أهدافنا  لتحقيق  أساسيًا  مكونًا  قيادتنا 

مستدام مبني على االبتكار والمعرفة.
وبحسب أحدث مؤشر عالمي لريادة األعمال، فقد تفوقت 
الدولة على كثير من االقتصادات العالمية الكبرى في مجال 
المتحدة  الواليات  االقتصادات  تلك  بين  من  األعمال،  ريادة 
واليابان والصين  وأستراليا  المتحدة  والمملكة   وكندا 

وكوريا الجنوبية.

وزير  المري،  طوق  بن  عبداهلل  معالي  أشار  جانبه،  من 
االقتصاد إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تتمتع بتجربة 
إقامة  وفي  األعمال  ريادة  قطاع  وتنظيم  دعم  في  رائدة 
وتسريع  الريادية  المشروعات  لتبني  متكاملة  منظومة 
نموها، لتصبح جزءًا من محركات النمو ومساهمًا كبيرًا في 

الناتج المحلي غير النفطي.
400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة  هنالك ما يزيد على 
تشكل  وهي  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في  تعمل 
60% من االقتصاد اإلماراتي غير النفطي، وتوفر فرص عمل 

ألكثر من 86% من القوى العاملة في الدولة. 
لألعمال  جديدًا  تحديًا   19  - كوفيد  جائحة  شّكلت  وبينما 
على اختالف أحجامها، فقد كشفت دراسة جديدة لماستركارد 
في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  قطاع  في  الثقة  أن 
اإلصدار  وأظهر  الصعود.  نحو  تتجه  المتحدة  العربية  اإلمارات 
في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  ثقة  مؤشر  من  األول 
 %88 أن  ماستركارد  من  االفتتاحي  وأفريقيا  األوسط  الشرق 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تمتلك نظرة 

متفائلة لألشهر االثني عشر المقبلة. 
ووفقًا لبحث ماستركارد، أكدت 40% من تلك الشركات 
أن  لها،  مقرًا  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم من  تتخذ  التي 
يليه النمو،  محركات  أهم  يعّد  للتمويل  األسهل   الوصول 

وتحسين  التدريب  ثم   ،)%34( الرقمية  بالمدفوعات  القبول 
المهارات )%34(.
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 معالي الدكتور
أحمد بالهول الفالسي، 
وزير دولة لريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة.

 اإلمارات العربية المتحدة 
شهدت نموًا واضحًا في 
مجال التجارة اإللكترونية.

خير  يعد  ذلك  فإن  »ماستركارد«  لـ  تصريح   وبحسب 
التي  الصغيرة  األعمال  أمام  المتاحة  الفرص  على  برهان 
المعمول  األنظمة  عن  فضاًل  الداخلي،  التحول  نتيجة  تنشأ 
بتقديم  ماستركارد  تعهدت  وقد  السائدة.  واالتجاهات  بها 
شركة  مليون   50 ربط  أجل  من  أميركي  دوالر  مليون   250 
مستوى  على  ومتوسطة  وصغيرة  الصغر،  فائقة   بين 

العالم من أجل تعزيز االقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.
»ماستركارد«  مدير  ناندا،  جيريش  يقول  السياق،  هذا  في 
األمور  من  يعد  عمل  تأسيس  »إن  وباكستان:  اإلمارات  في 
عديدة  دراسات  سلطت  وقد  عائدًا.  واألكثر  طموحًا  األكثر 
الضوء على وجود فرص لالستفادة من العديد من محركات 
نحو  الساعية  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  النمو 

مستقبل واعد في اإلمارات«.
الشركات  ــذه  ه بربط  قمنا  »لقد  ــدا:  ــان ن ــاف  وأضـ
بالتكنولوجيا والشبكة العنكبوتية. كما عمدنا إلى تزويدها 
أكثر  اقتصاد  بناء  أجل  من  أعمالها،  لتطوير  الالزمة  بالخبرة 
عبر  البيع  على  بالقدرة  األمر  تعلّق  وسواء  وازدهارًا.  شمولية 
المتعاملين  من  واسعة  قاعدة  على  الحصول  أو  اإلنترنت، 
على  فورًا  التقديم  إمكانية  أو  اإللكترونية،  التجارة  خالل  من 
 خط ائتماني، أو تمديده، فإن االقتصاد الرقمي هنا يعمل من

أجل الجميع«.
التنفيذي  المدير  الناصري،  عبيد  موزة  تقول  ناحيتها،  من 
شهدنا  »لقد  المشروعات:  لتطوير  خليفة  لصندوق  باإلنابة 
إلى  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  عدد  في  هائًلا  تطورًا 
جانب القطاعات التي تمثلها. وقد أسهم هذا التطور بشكل 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  االقتصاد  في  كبير 

من خالل هؤالء الرواد النشطين والمبتكرين«.

الجديد  المركز  إطالق  بمناسبة  ألقتها  كلمة  سياق  وفي 
قبل  من  أبوظبي  في  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 
إلى  الناصري  أشارت  المشروعات،  لتطوير  خليفة  صندوق 
االقتصادي  المشهد  في  حدثت  التي  العميقة  التغيرات  أن 
من  العديد  خلقت  قد   19  - كوفيد  جائحة  تفشي  بفعل 
الصغيرة  المشروعات  وأصحاب  األعمال  رواد  أمام  التحديات 

والمتوسطة، لكنها في المقابل وفرت لهم فرصًا أخرى.
مجال  في  واضحًا  نموًا  شهدنا  »لقد  الناصري:  وأضافت 
المعتمدة  األعمال  أمام  المجال  فتح  ما  اإللكترونية،  التجارة 
على التكنولوجيا لتحقيق المزيد من النمو واالزدهار. وكذلك 
على  قادرة  أصبحت  التي  التجزئة  لتجارة  بالنسبة  الحال 
من  لالستفادة  تسعى  وأصبحت  الجديد،  الواقع  مع  التكيف 

اإلقبال المتزايد على التجارة اإللكترونية والتحول الرقمي«.
أبوظبي  مركز  الناصري  وصفت  ذلــك،  على  عــالوة 
رئيس  ــورد  م بأنه  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 
المشروعات  وأصحاب  األعمال  لرواد  المهمة  للمعلومات 
تتسم  واحدة  منصة  ضمن  وذلك  والمتوسطة  الصغيرة 
باالبتكار، وأضافت: »أحد األهداف الرئيسة لصندوق خليفة هو 
الدعم لرواد األعمال والمشروعات الصغيرة،  تقديم خدمات 
بحيث تكون تلك الخدمات حديثة، ووثيقة الصلة بأعمالهم، 

ومستوحاة من أفضل الممارسات العالمية«.
اإلمارات  مصرف  من  بدعوة  البنوك،  من  عدد  قام  وقد 
والمتوسطة،  الصغيرة  للشركات  دعمها  بزيادة  للتنمية، 
إماراتية،  بنوك  مع  شراكة  للتنمية  اإلمارات  مصرف  وأبرم 
تقديم  إلى  تهدف  مؤخرًا  عنها  أعلن  استراتيجية  من  كجزء 
الناشئة في  30 مليار درهم دعمًا ماديًا لألعمال والشركات 

غضون السنوات الخمس المقبلة.
للتنمية  اإلمارات  مصرف  قام  استراتيجيته،  سياق  وفي 
بهدف  األول  أبوظبي  وبنك  المشرق  بنك  مع  شراكة  بعقد 
مذكرة  وبموجب  الشركات.  لهذه  المادية  الخدمات  تقديم 
تفاهم موقعة بين األطراف سيقدم مصرف اإلمارات للتنمية 
ضمانات ائتمانية وبرامج إقراض مشترك لعمالء بنك المشرق 

من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
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تفوز  »السنع«  مركز  فكرة  صاحبة  الحنصالي، 
تبلغ  التي   2021 األعمال  رائدات  مبادرة  بجائزة 

قيمتها 250 ألف درهم يتم تخصيصها لتطوير عملها.
متوّحد  البيت  جمعية  بين  بمشاركة  المبادرة  هذه  انطلقت  فقد 
االجتماعية  الرعاية  ومؤسسة  المشروعات  لتطوير  خليفة  وصندوق 
وشؤون القصر، وهي تهدف إلى دعم النساء في قطاع المشروعات 
ريادة  ثقافة  نشر  خالل  من  ومساعدتهن  والمتوسطة  الصغيرة 
األعمال في أوساط المرأة. وقد شاركت في المبادرة خمسون سيدة 

من أصحاب األفكار الواعدة، وحصلن على تدريب مدته ستة أشهر. 
ويخطط مركز »السنع« لتوفير التدريب في إدارة المنازل والضيافة 

بحيث يكون كل برنامج مصممًا تبعًا الحتياجات العائلة. 
يقول سيف القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد: 
المرأة  دخول  في  ملحوظة  زيادة  األخيرة  السنوات  في  شهدنا  »لقد 
هذا  لتعزيز  الالزم  الدعم  تقديم  ونعتزم  األعمال،  ريادة  بيئة  إلى 
والمشورات  والتدريب  اإلرشاد  لتقديم  نهدف  »إننا  وأضاف:  النمو«. 
للنساء في أبوظبي من خالل ورش عمل ودورات تدريبية، مستندين 
إلى دعم شركائنا االستراتيجيين في ترسيخ ثقافة ريادة األعمال بين 

النساء مع تزويدهن بأفضل المهارات الالزمة«.
وخطة  بجليلة  الفخر  أشد  فخورون  »نحن  القبيسي:  واستطرد 
عالم  في  مضـافـة  قيمـة  ستكون  التي  الشاملة  عملهـا 
تنعكس  عمل  فرص  وستوفر  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات 
إيجابًا على عائالت لديها أنماط حياة معينة، أو قيود غذائية، أو تلك 
أطفال  أو  مزمنة،  أمراض  من  يعانون  أفراد  أو  سّن  كبار  لديها   التي 

من أصحاب الهمم«.

جليلة
المبادرة الفائزة في تمكين رائدات األعمال 

 في سياق 
استراتيجيته، عقد 

مصرف اإلمارات للتنمية 
مذكرة تفاهم مع بنك 

المشرق، يقدم بموجبها 
ضمانات ائتمانية 

وبرامج إقراض مشترك 
لعمالء بنك الشارقة 

من أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة.

هذه  أصحاب  مساعدة  إلى  يهدف  المالي  الدعم  هذا 
أماكن  وبناء  والتجهيزات  المعدات  شراء  على  المشروعات 
الرواتب  ودفع  المخزون  وشراء  توسيع  إلى  إضافة  العمل. 
مزيج  بتقديم  المشرق  بنك  قيام  الخطة  وتتضمن  واألجور. 
المالية  التسهيالت  إلى  إضافة  الرأسمالية  النفقات  من 
أصحاب  من  للمتعاملين  درهم  ماليين   10 إلى  تصل  التي 
نسبة  تكون  أن  على  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
من  مشترك  إقراض  أو  بضمان،  التسهيالت  هذه  من   %50

مصرف اإلمارات للتنمية. 
إضافة إلى ذلك، يهدف برنامج ضمان االئتمان إلى دعم 
مواطني الدولة الراغبين في الحصول على تمويل لتأسيس 
شركاتهم الناشئة، وذلك من خالل تقديم تسهيالت تمويلية 
تصل إلى مليون درهم، حيث يكون 60% من قيمة القرض 

بضمان مصرف اإلمارات للتنمية، أو بموجب إقراض مشترك.
الرئيس  العال،  عبد  أحمد  يقول  السياق،  هــذا  في 
مسرورون المشرق  بنك  في  »إننا  المشرق:  لبنك   التنفيذي 
المبادرة  هذه  في  للتنمية  اإلمــارات  مصرف  مع  للشراكة 
الصغيرة  المشروعات  أصحاب  دعم  على  تؤكد  التي 
أن  باعتبار  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  والمتوسطة 
تلك المشروعات من محركات عجلة االقتصاد وفرص العمل، 
لمواجهة  التمويل  إلى  وصولها  تحسين  خالل  من  وذلك 

احتياجاتهم التشغيلية«.

الرائعة«، وتقول:  بـ »التجربة  المبادرة  من جانبها، وصفت جليلة 
فرصة  على  المشاركين  الفريق  أعضاء  وبقية  أنا  حصلت  »لقد 
التي  التطبيقية  والمعارف  المعلومات  أهم  من  بعض  اكتساب 

يحتاجها أي رائد أعمال لدخول هذا الميدان«.

26 . صوت األعمال



 2019 في  العامة«  للتجارة  العالمية  »إمداد 
قطاع  في  تعمل  صغيرة  شركة  بوصفها 
االستيراد والتصدير الذي يتسم بالتنافسية. وقد أسسها رئيسها التنفيذي 
حامد الهاشمي بفريق يتألف من خمسة موظفين، وهي تخطط للنمو. 

في هذه المساحة يسلّط الهاشمي الضوء على رؤيته حول الشركة.

وتصدير  استيراد  في  نعمل  تجارية  شركة  نحن  عملكم؟  طبيعة  ما 
الكمون  بذور  وزيت  العربي  والصمغ  السمسم  وزيت  والبذور  السمسم 
بأعمالنا  ونقوم  الكركديه.  وزيت  اللبان  وزيت  واللبن  والبهارات  األسود 

في كل من السودان واليونان والهند. 

ولماذا تقومون بهذا العمل؟ لكي نكون في طليعة قطاع االستيراد 
والتصدير. 

هو  غيرها  عن  الشركة  يميز  الذي  غيرها؟  عن  الشركة  يميز  الذي  ما 
على  وقدرتنا  المتعاملين  مع  التواصل  عند  المتميز  االحترافي  نهجنا 

متابعة التفاصيل في كل عقد.

لتحقيق  باستمرار  نعمل  المقبل؟  للعام  خطط  من  أعددتم  ماذا 
في  أعمالنا  توسيع  عبر  والتصدير  االستيراد  مجال  في  التقدم  من  المزيد 
لنا  يسمح  بما  الشركة  منظومة  لتطوير  أيضًا،  ونخطط  أخرى.  أسواق 

بالدخول إلى مجال التسويق اإللكتروني.

هل لك أن تحدثنا عن استراتيجية الشركة في التطوير للسنوات 
الخمس المقبلة؟ سوف نركز في شركة إمداد العالمية للتجارة العامة 
جديدة  خطوط  فتح  ذلك  في  بما  الشركة،  مجاالت  جميع  تطوير  على 
لالستيراد والتصدير مع المزيد من البلدان، وتوفير المزيد من فرص العمل 

وتحسين تنافسيتنا. 

ما أكبر وأهم التحديات التي تغلبت الشركة عليها منذ تأسيسها؟ 
اجتياز  في  نجحنا  واحد،  كفريق  وعملنا  األزمات  حل  في  رؤيتنا  خالل  من 

التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

هل من مصادر دعم لك وللشركة؟ إقامة الشراكات مع رجال أعمال 
مرموقين، ومعرفة الحوافز التي تقدمها غرفة أبوظبي.

تأسست
ملف خاص: إمداد العالمية للتجارة العامة 

 موزة عبيد الناصري، 
المدير التنفيذي باإلنابة 
لصندوق خليفة لتطوير 

المشروعات.

مصرف  مع  مماثلة  اتفاقية  وفي  متصل،  صعيد  على 
 100 اإلمارات للتنمية، سيقدم بنك أبوظبي األول ما قيمته 

مليون درهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصرفية  الخدمات  فريق  رئيس  بايدي،  شريش  يقول 
للشركات واألعمال في بنك أبوظبي األول: »إن المشروعات 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  تعد  الناشئة  والشركات  الصغيرة 
وإتاحة  للتوظيف  مهمًا  ومصدرًا  االقتصادي  النمو  استدامة 

فرص العمل في المستقبل«.
بيئة  بتوفير  األول  أبوظبي  بنك  »يلتزم  بايدي:  وأضاف 
شراكته  خالل  ومن  الصغيرة،  للمشروعات  وداعمة  مشجعة 
األول  أبوظبي  بنك  سيكون  للتنمية،  اإلمارات  مصرف  مع 
الصغيرة  الشركات  لقطاع  عروضه  توسيع  على  ــادرًا  ق
والمتوسطة، بما يسهم في تمكين ثقافة ريادة األعمال في 
دولة اإلمارات لتعزيز مسيرة الدولة نحو التنوع االقتصادي في 

بيئة يكون فيها االبتكار مدعومًا وُمجزيًا«.

ما الدروس الُمستقاة منذ تدشين الشركة؟ العمل يدًا بيد كفريق 
واحد، وتطوير خطة استراتيجية للتعامل مع التحديات الخارجية، وإيالء رضا 

المتعاملين اهتمامًا أكبر.

ما أهمية أن تتخذ من إمارة أبوظبي مقرًا ألعمالك؟ ينبع ذلك من 
التزام اإلمارة بدعم األعمال في كل القطاعات االقتصادية بهدف تحقيق 
منفتحة،  أعمال  بيئة  على  تقوم  التي   2030 االقتصادية  أبوظبي  رؤية 

وفعالة، ومؤثرة، ومتكاملة. 

من األعمال  ولراود  المحلية  الناشئة  للشركات  نصيحتك   ما 
عوائق.  أية  أو  التحديات  تواجهكم  عندما  تيأسوا  ال  الطموحات؟  ذوي 
خططكم  تنفيذ  على  واعملوا  الظروف،  كل  لمواجهة  مستعدين  كونوا 

لتطوير وتنمية شركاتكم.
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شركة كيتوبي التي تتخذ من اإلمارات مقرًا لها 
في االنتقال إلى وضع أحادي القرن بعد تأمينها 
في  وذلك   ،C التمويلية  الفئة  من  أميركي  دوالر  مليون   415 مبلغ 
واحدة من أكبر الجوالت التمويلية لشركة شرق أوسطية تعمل في 

مجال التكنولوجيا. 
من  كل  ِقبَل  من   2018 عام  يناير  شهر  في  الشركة  تأسست 
محمد بلوط، وسامان دركان، وبدر عطايا، وآندي أريناس، وهي تشّغل 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  امتداد  على  سحابي  مطبخ  من  أكثر 
ويتخذ  البحرين.  ومؤخرًا  والكويت،  السعودية  العربية  والمملكة 

المركز الهندسي للشركة من بولندا مقرًا له.
 ،2 فيجن  بنك  سوفت  صندوق   C الفئة  من  التمويل  جولة  قاد 
ومجموعة   ،B.Rileyو  ،DisruptADو تشيميرا،  من  بمشاركة 
تكون  وبهذا  وآخرين.  ستار  ونورد  كابيتال،  بالي  ونكست  دوغاس، 
الشركة اآلن ثالث أحادي القرن في منطقة الشرق األوسط وشمال 
في  تنجح  التي  الناشئة  الشركات  على  يُطلق  وصف  وهو  أفريقيا، 

تحقيق تقييم يصل إلى أو يتجاوز المليار دوالر أميركي.
من  الشركة  تمكين  في  يسهم  أن  الجديد  التمويل  شأن  ومن 
األوسط،  الشرق  منطقة  ضمن  التوسعية  عملياتها  في  االستمرار 
وذلك  آسيا،  شرق  جنوب  مثل  جديدة،  ــواق  أس دخــول  عن  فضاًل 
بالتزامن مع استمرار الشركة في انتهاج االبتكار والتوسع في مجال 
المطاعم  مجال  في  للشراكة  استراتيجيتها  وتطوير  التكنولوجيا، 

وبناء فريق عمل متميز في كافة أقسام الشركة.  
الشريك والمؤسس  التنفيذي  الرئيس  بلوط،  محمود   يقول 
لـ »كيتوبي«: »لقد علمتنا فترة الثالث سنوات والنصف الفائتة مدى 
أهمية متابعة رؤيتنا بالكثير من اإلصرار والتركيز مع بناء ثقافة تقوم 

على األداء العالي«. 
مثل  عالميين  شركاء  مع  للعمل  ممتنون  »إننا  بلوط:  وأضاف 
سوفت بنك، وتشيرما، و DisruptAD وآخرين. إن تركيزنا اآلن منصب 
على توسيع حضورنا ضمن منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا 
السحابية.  المطابخ  مجال  في  وريادتنا  ابتكارنا  رحلة  نواصل  بينما 

ونحن متحمسون لنقل تجربتنا إلى مناطق أخرى من العالم«. 
سوفت  في  الشريك  المدير  رحمان،  فيصل  أفاد  ناحيته،  من 
الجائحة  فرضتها  التي  التحديات  بأن  االستثمارية  لالستشارات  بنك 
العالمية على قطاع الضيافة، أدت إلى تسليط الضوء على القيمة 

نجحت
شركة كيتوبي اإلماراتية تنتقل إلى وضع أحادي القرن

العقارية  الــدار  شركة  نفسه،  الوقت  في  قامت  وقد 
باختيار 12 شركة من المتأهلة للنهائيات من أصل 260 من 
المشروعات الناشئة المشاركة في برنامج الريادة المسّمى 
»منصة«، وهو برنامج يقام لمدة ستة أشهر كحاضنة لقطاع 
بين  شراكة  ثمرة  يعد  الذي  »منصة«  برنامج  ويقدم  التجزئة. 
مسرّع األعمال StartAD في أبوظبي، مجموعة واسعة من 
الفرص لتطوير المشروعات وبناء المهارات الالزمة لتحقيق 
المزيد  تحقيق  على  المشروعات  أصحاب  ومساعدة  النجاح 
من التوسع والنمو وذلك من خالل تقديم التدريب بواسطة 
شركات كبرى محلية وعالمية في مجال ريادة األعمال وتجارة 

التجزئة والتجارة المعتمدة على التكنولوجيا.
من  للفوز  متأهاًل  مشروعًا   12 أصل  من  سبعة  وتتخذ 
دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها، بما في ذلك شركة 
الهواتف  عبر  ذكي  تطبيق  عن  عبارة  وهي   ،I Hear you

إلى  إضافة  اإلشارة،  بلغة  مفاتيح  لوحة  يستخدم  النقالة 
لنص  صوتية  ترجمة  أجل  من  األبعاد  ثالثية  متحركة  رسوم 
معين إلى لغة إشارة وبالعكس. وتتضمن قائمة الشركات 
مواقع  تعزّز  التي   DesignHubz منصة  أيضًا،  التكنولوجية 
الواقع  خاصية  باستخدام  اإللكترونية  التجارة  وتطبيقات 
المعزّز، التي تتيح للمستخدمين تجربة ما يريدون شراءه من 
مالبس بطريقة افتراضية. كما تشمل هذه الشركات السبع 
ABlock، وهي عبارة عن مقهى يجمع مالكي  أيضًا شركة 
الحيوانات األليفة عن طريق السماح لهم بجلب حيواناتهم 
وهي   ،Therapie شركة  وكذلك  واحد،  مكان  في  معهم 
االستشارية  والخدمات  العالج  تقدم  منصة  عن  عبارة 
توفر  التي   Bound No. 82 شركة  إلى  إضافة  للمجتمع. 
طرق  باستخدام  عالية  جودة  ذات  للمنازل  ديكور  قطع 

تقليدية ومواد مستدامة.

المتعاملين  من  لكل  السحابية  المطابخ  مفهوم  في  الكامنة 
التي  التقنية  أن  »نعتقد  ويقول:  ســواء،  حد  على  والمطاعم 
الطعام  لتوريد  االقتصادي  المفهوم  غيرت  قد  كيتوبي  تستخدمها 
من التركيز على الوحدة المنفصلة إلى تقديم المزيد من الخيارات 
المزيد من األماكن«. وأضاف: »يسرنا أن نرحب بشركة كيتوبي  في 
في  لالستثمار  بنك  سوفت  قائمة  إلى  تنضم  شركة  أول  باعتبارها 
آفاق  إلى  بالغ  باهتمام  ننظر  ونحن  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

نمو الشركة في المنطقة والعالم«.
أما داني فرحة، المدير الشريك في بيكو كابيتال، فقد أشار إلى 
النجاح الذي أحرزه محمد بلوط، وأضاف: »نجح بلوط في تجميع واحدة 
موهبته  تطبيق  يواصل  وهو  البداية،  منذ  القيادية  الفرق  أرقى  من 
العنصر  هذا  إلى  نضيف  وعندما  الشركة.  أقسام  مختلف  في  الفذة 
المطابخ  مفهوم  ابتكار  في  عالميًا  األولى  هي  الشركة  بكون 

السحابية، فإننا ال نستغرب اإلنجاز المذهل الذي تحقق«.
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 يلتزم بنك أبوظبي 
األول بتوفير بيئة مشجعة 

وداعمة للمشروعات 
الصغيرة، من خالل 
شراكته مع مصرف 

اإلمارات للتنمية. 

 راميش جاغاناثان،
 StartAD مدير حاضنة

ونائب رئيس بروفوست 
لريادة األعمال في جامعة 

نيويورك أبوظبي.

يقول سعود خوري، الرئيس التنفيذي ألصول التجزئة 
العالية  والجودة  الكبير  العدد  »إن  الــدار:  شركة  في 
للتطبيقات المشاركة في الدورة الثانية لبرنامج منصة، 
األمر  وافر،  بشكل  موجودة  الرائدة  المواهب  أن  يؤكدان 
المشروعات  من  المزيد  إطالق  في  األمل  يبعث  الذي 

الناشئة أحادية القرن«. 
وأضاف خوري: »من شأن تلك المشروعات أن تتاح لها 
الفرصة للقيام بدور فّعال في مستقبل صناعة التجزئة 
رواد  يحصل  وسوف  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
إلى  قيمتها  تصل  مالية  حوافز  على  الفائزون  األعمال 
الستة  مدة  انتهاء  عقب  وذلك  إماراتي،  درهم  مليون 

شهور وهي فترة حضانة المشروعات«.

مجلس  دول  في  التجزئة  سوق  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
التعاون الخليجي من المقدر له أن ينمو ليصل إلى 308 
فترة  وهي  عامين،  غضون  في  أميركي  دوالر  مليارات 
قصيرة للغاية، حيث علّق راميش جاغاناثان، مدير حاضنة 
في  األعمال  لريادة  بروفوست  رئيس  ونائب   StartAD
المشروعات  هذه  »إن  بقوله:  أبوظبي  نيويورك  جامعة 
التجزئة.  تجارة  مستقبل  تعريف  تعيد  سوف  الناشئة 
StartAD نقوم بنقل هذا االبتكار من  ونحن في شركة 

أبوظبي إلى العالم«. 

فعاليات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

ــارات  ــاي الــتــي تأسست فــي اإلمـ •  شــركــة ســتــارز ب
الفيديو  اشتراك  خدمات  تقديم  في  والمتخصصة 
عند الطلب، تعقد اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي 
لاستثمار، إلقامة مقر رئيس للشركة في أبوظبي. 

•  شركة أيوا لبيع النظارات إلكترونيًا التي تأسست في 
أودغيري  ومهدي  بومدين  أنس  ِقَبل  من   2017 عام 
مؤخرًا  أغلقت  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في 
دوالر  مليون   21 بقيمة   B الفئة  من  تمويلية  جولة 
نــواة  وصــنــدوق  كينجسواي  شــاركــت  وقــد  أميركي. 
منذ  أيوا  شركة  ونجحت  التمويل.  عملية  قيادة  في 
تعزيز سمعتها ومصداقيتها في كل  تأسيسها في 
العربية  العربية المتحدة والمملكة  من دولة اإلمارات 

السعودية والكويت وقطر وسلطنة ُعمان والبحرين.

السنوات  خــال  مــرات  بعشر  نموها  مضاعفة  •  بعد 
اإلماراتية  ممزورلد  شركة  وّقعت  الماضية،  الخمس 
وشــراء  بيع  اتفاقية  أعــمــال  رائـــدات  تقودها  الــتــي 
السعودية  العربية  المملكة  في  تامر  مجموعة  مع 
منصة  فــي  األغلبية  حصة  على  تــامــر  الســتــحــواذ 
أن  ُيذكر  واألطفال.  والرضع  لألم  اإللكترونية  التجارة 
منى  يد  على   2011 عام  في  تأسست  »ممزورلد« 
عطايا ولينا خليل. تقول منى عطايا، الرئيس التنفيذي 
متعاملينا  من  كل  كــان  »لقد  المؤسس:  والشريك 
تحقق  الذي  المثير  الفصل  هذا  قلب  في  وموردينا 
أي  من  أفضل  وضــع  في  نحن  والــيــوم،  لممزورلد. 
جغرافيًا  التوسع  ودفــع  النمو  لتسريع  مضى  وقت 
على نطاق أوسع، واالستمرار في بناء بصمة تقنية 

تخدم العماء بشكل أفضل مما كان«.
وير«  »آي  نجحت  تأسيسها،  على  ثاث سنوات  •  بعد 
)iWare( في تأمين 34 مليون دوالر أميركي ضمن 
كابيتال«،  »نـــور  بقيادة  تمويلية  جـــوالت  سلسلة 
تقوم   .)Bpifrance( بفرانس«  »بي  من  بمشاركة 
الشركة التي تتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقرًا 
لها، ببناء شبكة واسعة من االتصاالت ضمن حلول 
إنترنت األشياء على امتداد الدولة مع المحافظة على 

ميزة التكلفة المنخفضة والقدرة على التوسع. 

الناشئة   )Arrow Labs( البــس  أرو  شــركــة  •  تعمل 
وهي  حركتهم،  أثناء  للموظفين  حلول  خلق  على 
تعمل على تغيير طريقة إدارة الشركة لمواردها في 
الميدان من خال منصتها المتكاملة إلدارة مسارات 
مايين   5 تأمين  في  مؤخرًا  نجحت  والتي  العمل، 
ــر  دراب قادتها  جــوالت  سلسلة  فــي  أميركي  دوالر 
أسوسييتس بالشراكة مع كل من »جلوبال فينتشرز« 
المؤسس  درابــر  تيم  يقول  فينتشرز«.  واي  و»بيآند 
والمدير الشريك في درابر أسوسييتس: »على مدى 
سنوات عديدة، كان االستثمار في أدوات العمل عن 
ُبعد يركز بشكل حصري تقريبًا على الكوادر العاملة في 
المكاتب. وبسبب ذلك أصبح العاملون في الخطوط 
األمامية غير متواصلين. إنها مسألة عالمية أثرت في 
مئات المايين من الناس، وكان من المطلوب البحث 
عن حل جذري لها. وهكذا، نجحت شركة أرو البس في 

جذب انتباهي بالفعل«.
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فجر جديد..
تطورات جديدة تلوح في أفق شركتي »اتصاالت« و»الياه سات«، ما ينعكس 

إيجابًا في مسيرتهما وتبوئهما موقع الصدارة في عصر االتصاالت المستقبلية.
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للتنويع  استراتيجيتها  في  أبوظبي 
الشركات  استقطاب  عبر  االقتصادي 
في  التنظيمية  والبيئة  التشريعات  تسهم  كما  الرائدة. 
وثقافة  العالم،  حول  مثيلها  قّل  التي  اإلماراتية  العاصمة 
المستثمرين  جذب  ــادة  زي في  تنتهجها،  التي  االبتكار 
العالميين وثقتهم في سوق رأس المال في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
وتمضي »اتصاالت« إحدى الشركات الطموحة بأبوظبي 
من  جديد  عصر  وتمكين  االرتقاء  بهدف  مسيرتها،  في 
سات«  »الياه  شركة  إدراج  تم  ذلك،  على  عالوة  الخدمات. 

لالتصاالت الفضائية في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
في  مشاركتها  خالل  اتصاالت  مجموعة  أعلنت  فقد 
أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة ببرشلونة، عن 
األجيال  أحد   ،6G السادس  الجيل  بتقنية  الخاصة  خططها 
المستقبلية من شبكات الهواتف المتحركة، وذلك بالرغم 
كشفت  كما   .5G الخامس  الجيل  انتشار  سرعة  تزايد  من 
المجموعة عن جهودها المبذولة في إجراء البحوث، وتطوير 
لمنظومة  األساس  الركائز  من  تُعد  التي  الدولية  المعايير 

الجيل السادس من الشبكات. 
في هذا الصدد، يقول هيثم عبدالرزاق، الرئيس التنفيذي 
تقنيات  وتطور  تقدم  »إن  »اتصاالت«:  في  للتكنولوجيا 
أي من  سرعة  أكثر  أصبح  الجديدة  المتحركة   الهواتف 

وقت مضى«.
وأضاف عبدالرزاق: »نحن ملتزمون بتقديم أحدث التقنيات 
اإلمارات  بدولة  المتعاملين  أيدي  في  ووضعها  العالمية 

العربية المتحدة، ما يسهم في تعزيز مجتمعنا الرقمي«.
التي  والمهمة  الكبيرة  اإلنجازات  »إن  يقول:  واستطرد 
حققتها على صعيد تغطية شبكة الجيل الخامس، وتطوير 
 ،)MEC( الطرفية  المتنقلة  والحوسبة  المحلية،  السحابة 

تستمر

»تفاعالت شبكة 6G تتجاوز شبكات األرض إلى 
الفضاء لتمكين عصر جديد من الخدمات وسيناريوهات 

االستخدام، تعد جزءًا من استراتيجية الشركة«.
هيثم عبدالرزاق، 

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في »اتصاالت«

 إدراج كل من 
»اتصاالت« و»الياه 

سات« في سوق 
أبوظبي لألوراق المالية 
يعكس ثقة المستثمرين 
بأسواق رأس المال في 

إمارة أبوظبي. 
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ريادتها  عن  فضاًل  واألتمتة،  االصطناعي  الذكاء  ومنصات 
شبكة  توصيل  في  نفاذ  نسبة  أعلى  بتحقيق  العالمية 
األلياف الضوئية للمنازل )FTTH( التي وصلت إلى تغطية 
أكثر من 99% من المناطق المأهولة بالسكان في اإلمارات 
العربية المتحدة، جاءت نتيجة لالستراتيجية الطويلة المدى 

.»6G التي تمهد الطريق نحو شبكة الجيل السادس
كما أشار الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في »اتصاالت« 
6G تتجاوز شبكات  إلى أن تفاعالت شبكة الجيل السادس 
الخدمات  من  جديد  عصر  لتمكين  الفضاء،  إلى  األرض 
عالية  بيانات  حركة  حجم  مع  االستخدام  وسيناريوهات 
اإلنسان  بين  عادي  غير  تفاعل  إلى  يؤدي  ما  »تيرابايت«، 

واآللة، وهو األمر الذي يعد جزءًا من استراتيجية الشركة.
أدوات،  ترقية  على  »اتصاالت«  تعمل  ذلك  على  عالوة 
إسهاماتها  لتعزيز  لها  التابع  والتطوير  البحث  مركز  وقدرات 
المنتديات  ضمن   6G لشبكة  العالمية  المعايير  توحيد  في 

والتحالفات الدولية.
بيانات  سرعة  تفوق  أن  المجال  هذا  في  خبراء  ويتوقع 
الجيل السادس 6G سرعة الجيل الخامس 5G بما يصل إلى 

ستوفر  المستقبلية  األجيال  شبكة  أّن  إلى  إضافة  مرة،  مائة 
زمن استجابة أقل، وموثوقية أكبر.

الجيل  شبكة  ستشهد  »اتــصــاالت«،  شركة  وبحسب 
شبكة  استهدفتها  التي  االستخدام  حاالت  تحويل  السادس 
الجيل الخامس إلى استقاللية متكاملة وتامة، معززة بذلك 
إنسان،  إلى  إنسان  من  والعالقة  البشرية،  العملية  روبوتية 
ومن إنسان إلى آلة، وعالقة اآللة باآللة. لكن جدير بالذكر أن 
6G تتطلب حوكمة اتصاالت، وزيادة  تقنية الجيل السادس 
إذ  القطاعات،  مختلف  في  المصلحة  أصحاب  بين  التعاون 
إنه يُنظر إلى هذه التقنية على أنها تمّكن التغطية الجديدة 

في الفضاء، وعبر البحار، فضاًل عن األرض.
بالجيل  الخاصة  خططها  عن  اتصاالت  شركة  إعالن  إّن 
إلصدار  وناجحة  حديثة  خطوة  أعقاب  في  جاء  السادس 

سندات بقيمة مليار يورو.
فكانت سوق أبوظبي لألوراق المالية قد أعلنت في شهر 
أصدرتها  يورو  مليار  بقيمة  سندات  إدراج  عن  الماضي،  يونيو 
شريحتين  ضمن  السندات  هذه  إدراج  وتم  اتصاالت.  شركة 
 ،2028 متساويتين، ويكون تاريخ استحقاق األولى في عام 

 »اتصاالت« أعلنت عن 
خططها الخاصة بتقنية 

 ،6G الجيل السادس
أحد األجيال المستقبلية 

من شبكات الهواتف 
المتحركة. 

 حاتم دويدار، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة 

اتصاالت.

تطور منظومة االتصاالت

بين األفراد

4G 1 - شبكةG شبكة
بين األفراد وإنترنت األشياء

5G شبكة
بين إنترنت األشياء

6G شبكة
وال يزال التطوير مستمرًا..
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عام  في  وتُستحق  عامًا   12 ألجل  الثانية  جاءت  حين  في 
المستثمرين  ِقبَل  من  الطلب  ارتفاع  إلى  أدى  ما   ،2033
هذه  على  االكتتاب  مستويات  وتجاوز  والدوليين،  المحليين 

السندات ستة أضعاف.
ذلك  في  اتصاالت  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وأفاد 
الفرصة  للمجموعة  أتاح  األخيرة  السندات  إصدار  بأن  الوقت، 
الطلب  هذا  »يعكس  وأضاف:  المال،  رأس  مصادر  لتنويع 
أعمالنا،  عليها  تقوم  التي  المتينة  المالية  األسس  القوي 
وثقة حاملي السندات بمستقبل قطاع االتصاالت في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة«.
المتخصصة العالمية  فاينانس  براند  وكالة   وبحسب 
لقب  حازت  »اتصاالت«  فإن  التجارية،  العالمات  تقييم  في 
أقوى عالمة تجارية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في 

جميع الفئات. 
أقوى  بين  »اتصاالت«  تصنيف  األخــرى،  إنجازاتها  ومن 
خمس عالمات تجارية في قطاع االتصاالت العالمي، إذ توفر 
على  يزيد  وما  متعامل،  مليون   11,6 يناهز  ما  إلى  خدماتها 
المتعاملين  عن  فضاًل  ومتوسطة،  صغيرة  شركة  ألف   300

الحكوميين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وازدادت ثقة المستثمرين من جديد عندما أعلنت شركة 
الياه لالتصاالت الفضائية )الياه سات( الشهر الماضي، عن 
للتداول  أسهمها  وإدراج  األولي  العام  الطرح  متابعة  نيتها  
في سوق أبوظبي لألوراق المالية. ويشّكل هذا الطرح إنجازًا 

كبيرًا ذا أهمية استراتيجية لـ »مبادلة«.
نخبة  ِقبَل  من  واسعة  ومشاركة  اهتمامًا  الطرح  ونال 
من  العديد  باستقطاب  سمح  ما  الرواد،  المستثمرين  من 
الطريق  الدولة، وتمهيد  إلى  المباشرة  األجنبية  االستثمارات 

لمزيد من االستثمار في اكتتابات مماثلة مستقباًل.
فقد جمعت »الياه سات« لالتصاالت الفضائية 2,7 مليار 
الشركة  باعت  بعدما  أميركي(،  دوالر  مليون   731( درهم 
سهم  مليون   975,9 السيادي،  أبوظبي  لصندوق  التابعة 
2,75 درهم للسهم. وكان هذا ثاني أكبر طرح على  مقابل 

اإلطالق منذ عام 2017. 
نموًا  حققت  لالستثمار«  »مبادلة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
في  مستمرة  وهي  الماضيين،  العامين  مدى  على  متواصاًل 
لتلبية   2007 عام  في  سات«  »الياه  تأسست  وقد  ذلك، 
حيث  الفضائية،  االتصاالت  خدمات  على  المتزايد  الطلب 
أرجاء  في  دولة   150 من  أكثر  وخدماتها  عملياتها  تغطي 

القارات الخمس.
لقطاع  التنفيذي  الرئيس  الكعبي،  مصبح  وأوضــح 
إدارة  مجلس  ورئيس  مبادلة  بشركة  اإلمارات  في  االستثمار 
شركة »الياه سات«، أن»مبادلة« تفتخر بإنشاء »الياه سات«، 
بها،  العاملة  والكفاءات  التقنية  خبراء  بفضل  ونموها 
عالميًا  الرائدة  الشركات  وإحدى  بارزة  وطنية  شركة  لتصبح 
االصطناعية  األقمار  عبر  االتصاالت  خدمات  توفير  مجال  في 

الثابتة والمتنقلة.
عجلة  بدفع  إلينا  الموكلة  المهمة  مع  »تماشيًا  وأضاف: 
العربية  اإلمارات  لدولة  االقتصادي  والتنويع  التقني  التطور 
عالمية  حيوية  منظومة  إنشاء  إلى  نسعى  فإننا  المتحدة، 
من  المزيد  جذب  بهدف  والتكنولوجيا،  لالبتكار  المستوى 
عام،  بشكل  المتحدة  العربية  اإلمــارات  إلى  االستثمارات 
وأبوظبي على وجه الخصوص. ونؤكد على أن طرح أسهم 
لألوراق  أبوظبي  سوق  في  العام  لالكتتاب  سات  الياه 
وتطور  وتنويع  نمو  في  إسهاماتنا  تعزيز  شأنه  من  المالية، 

االقتصاد المحلي«.

 مصبح الكعبي، 
الرئيس التنفيذي لقطاع 
االستثمار في اإلمارات 

بشركة مبادلة ورئيس 
 مجلس إدارة شركة

»الياه سات«. 

 شركة »الياه سات« 
ومجلس التوازن 

االقتصادي )توازن( أبرما 
مذكرة تفاهم للتعاون 

وتطوير حلول اتصاالت 
فضائية متقدمة داخل 

اإلمارات العربية المتحدة.
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لشركة  التنفيذي  الرئيس  الهاشمي،  علي  عبّر  بدوره، 
الياه سات، عن سروره باإلقبال الواسع على أسهم الشركة 
وأضاف:»هذه  والدوليين،  المحليين  المستثمرين  ِقبَل  من 
فريقنا،  بذلها  التي  الدؤوبة  الجهود  على  بها  نفخر  شهادة 
لشركتنا  قوي  ومالي  تشغيلي  أداء  تحقيق  أثمرت  والتي 

على مرّ السنين«.
الجهود  قصارى  بذل  سيتم  أنه  الهاشمي  أكد  كما 
تلبية توقعات المستثمرين وتجاوزها، بينما تمضي  لضمان 
الكوادر العاملة في الشركة ُقدمًا في تنفيذ خططها للنمو 
وتوسيع حضورها العالمي، وابتكار وتقديم أحدث التقنيات 
والعالمي  واإلقليمي،  المحلي،  الطلب  لتلبية  المتطورة 
المتزايد على حلول وخدمات االتصاالت الفضائية الموثوقة 

عبر األقمار الصناعية.
خالل  الحالي،  العام  مطلع  وفي  متصل،  نحو  على 
مجلس  وّقع  )آيدكس(،  الدولي  الدفاع  معرض  فعاليات 
التوازن االقتصادي )توازن( وشركة الياه سات، مذكرة تفاهم 
داخل  متقدمة  فضائية  اتصاالت  حلول  وتطوير  للتعاون 

اإلمارات العربية المتحدة.
شركة  تأسيس  على  االتفاق  تم  المذكرة،  هذه  بموجب 
جديدة. وعبر االستعانة بالعقول الماهرة والمواهب المحلية 
حقوق  حماية  على  الجديدة  الشركة  هذه  ستركز  والدولية، 
وتطوير  القومي  األمن  لزيادة  محليًا  الفكرية  الملكية 

التكنولوجيا المتقدمة.
في  ستسهم  المهمة  هذه  بأن  سات«  »الياه  وأفادت 
ترسيخ أسس دولة اإلمارات العربية المتحدة بوصفها منتجًا 
وترسيخ  للدفاع،  المخصصة  الفضائية  االتصاالت  لتقنيات 

سمعتها اقتصادًا مستدامًا وسياديًا في قطاع الفضاء.
ما يستلزم المشروع أواًل تطوير جهاز مودم متصل بالقمر 
الصناعي مؤمَّن، ومتعدد المنصات، يلبي االحتياجات كافة، 

الحكومية والدفاعية محليًا وعالميًا.
سات  الياه  بين  التعاون  »يؤكد  الكعبي:  مصبح  يقول 
العربية  لإلمارات  العالمية  الريادية  المكانة  على  وتوازن 
ونحن  النمو،  عالية  القطاعات  من  العديد  في  المتحدة 
تسريع  في  اإلسهام  شأنه  من  الذي  التعاون  بهذا  فخورون 
وتيرة نمو قطاع االتصاالت عبر األقمار الصناعية في الدولة، 
حيث تضطلع هذه الشراكات بدور مهم في اإلسهام بتطوير 

اقتصاد يواكب الرؤية المستقبلية لدولة اإلمارات«.

الرئيس  الحوسني،  عبدالرحيم  طارق  يقول  جهته،  من 
الياه  تمكنت  »لقد  االقتصادي:  التوازن  لمجلس  التنفيذي 
أقمارها  أول  إطالق  ومنذ  سنوات،  عشر  من  أقل  في  سات 
األقمار  شركات  من  واحدة  لتصبح  تنمو  أن  االصطناعية، 

االصطناعية الرائدة حول العالم«.
الشركة  تعد  الحافل،  إنجازاتها  سجل  »بفضل  وأضاف: 
مشروعنا  وسيستفيد  اإلماراتيين.  لجميع  فخر  مصدر  اليوم 
توفرها،  التي  االتصاالت  وخدمات  سات  الياه  خبرة  من  األخير 
اإلمارات  دولة  داخل  التكنولوجي  والتطوير  االبتكار  يعزز  ما 

العربية المتحدة«.
شركة  أن  إلى  الهاشمي  علي  أشار  متصل،  نحو  على 
دولة  اقتصاد  تنويع  في  فعاًل  أسهمت  الفضائية  االتصاالت 
اإلمارات العربية المتحدة، وأضاف: »أدت شراكتنا الطويلة مع 
والعديد  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المسلحة  القوات 
من المبادرات األخرى، إلى دفع عجلة النمو وفتح اآلفاق أمام 
 ،2030 فرص جديدة. وتماشيًا مع رؤية أبوظبي االقتصادية 
المتقدمة  االتصال  لتقنيات  المحلي  اإلنتاج  بدء  إلى  نتطلع 
أهدافها  تحقيق  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  تتمكن  حتى 

الوطنية باستقاللية أكبر«. 

 طارق عبدالرحيم 
الحوسني، الرئيس 

التنفيذي لمجلس 
التوازن االقتصادي 

)توازن(. 

 تأسست »الياه سات« 
في عام 2007 لتلبية 
الطلب المتزايد على 

خدمات االتصاالت 
الفضائية، حيث تغطي 
عملياتها وخدماتها أكثر 

من 150 دولة في أرجاء 
القارات الخمس.

االتصاالت
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طموح ومثابرة
دولة اإلمارات العربية المتحدة تتبنى أحدث التقنيات الزراعية بوصفها إحدى الركائز األساسية ألجندة األمن الغذائي، 

وأحد المكونات البارزة في استراتيجية التنوع االقتصادي، وهي اليوم تحصد ثمار نجاحاتها.
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التكنولوجيا الزراعية
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 قيمة تجارة أبوظبي 
الخارجية من المواد 

الغذائية وصلت إلى 
7,51 مليارات درهم 

خالل األشهر الخمسة 
 األولى من العام  

الحالي 2021. 

3,37 مليارات درهم المملكة العربية السعودية 

804,5 ماليين درهم الكويت 

626,1 مليون درهم اليمن 

348,6 مليون درهم البحرين 

314,6 مليون درهم األردن 

274,1 مليون درهم سلطنة ُعمان 

184,4 مليون درهم إسبانيا 

ي
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بحث  في  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الدولة  في  الغذاء  تجارة  مستجدات 
الغذاء.  منظومة  لتعزيز  كافة  التدابير  اتخاذ  بهدف  والعالم، 
وفيما تستهدف الدولة المركز األول في مؤشر األمن الغذائي 
2051، تكشف أحدث اإلحصاءات نموًا  العالمي بحلول عام 

ملحوظًا في تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية.
 - للجمارك  العامة  اإلدارة  عن  الصادرة  للبيانات  ووفقًا 
المواد  من  الخارجية  أبوظبي  تجارة  قيمة  بلغت  أبوظبي، 
الغذائية 7,51 مليارات درهم خالل األشهر الخمسة األولى من 

العام الحالي 2021.
أبوظبي  تجارة  ضمن  الجمركية  المعامالت  عدد  ووصل 
زيادة  مسجلة  معاملة،   72,918 إلى  الغذائية  المواد  من 
الماضي.  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة   ،%61 بنسبة 
66,389 معاملة برًا، و4,290 جوًا،  وشملت هذه المعامالت 
و2,239 بحرًا، في حين بلغت كمية التجارة بالمواد الغذائية 

نحو 1,74 مليون طن.
على  قيمتها  تزيد  غذائية  مواد  أبوظبي  استوردت  كما 
مليار   2,88 صادراتها  بلغت  حين  في  درهم،  مليارات   3,14
مليار   2,60 مع  مقارنة   ،%11 إلى  تصل  نمو  بنسبة  درهم، 
درهم في الفترة ذاتها من عام 2020. ووصلت قيمة إعادة 
 ،%5 إلى  تصل  نمو  بنسبة  درهم  مليار   1,5 إلى  التصدير 

مقارنة بالفترة نفسها على أساس سنوي.
مكانتها على  السعودية  العربية  المملكة   وحافظت 
المواد  تجارة  في  التجاريين  أبوظبي  شركاء  مقدمة  في 
قدرها  )بزيادة  درهم  مليارات   3,37 قيمتها  بحصة  الغذائية 
بقيمة  الثاني  المركز  في  الكويت  دولة  وجــاءت   ،)%3
اليمن  تليها   ،)%20 قدرها  )بزيادة  درهم  ماليين   804,59
بقيمة  والبحرين  درهــم،  مليون   626,14 قيمتها  بحصة 
درهم،  مليون   314,6 بقيمة  واألردن  درهم،  مليون   348,62
وسلطنة ُعمان بقيمة 274,16 مليون درهم، وإسبانيا بقيمة 

184,42 مليون درهم.
بالمركز  الحيوانية  والمنتجات  ومنتجاتها،  األلبان  وحلّت 
وبلغت  الغذائية،  المواد  من  أبوظبي  تجارة  ضمن  األول 
والحمضيات  الفاكهة  تلتها  درهم،  مليار   1,868 قيمتها 

بقيمة 938,54 مليون درهم.

في هذا السياق، أفادت معالي مريم بنت محمد المهيري، تستمر
وزير دولة لألمن الغذائي والمائي، بأن التكنولوجيا الزراعية 
من شأنها أن تساعد في إنتاج كمية أكبر من المواد الغذائية 
باستخدام موارد أقل، وتسمح بإدارة النظم الغذائية بطريقة 
توجهًا  تمتلك  الدولة  أن  معاليها  وأوضحت  وفاعلة.  شاملة 
القائم  الغذاء  من  المحلي  اإلنتاج  تعزيز  نحو  استراتيجيًا 
الغذائي  األمن  »إن  وتقول:  الحديثة،  التكنولوجيا  على 
تتكامل  التي  القطاعات  أهم  من  الوطنية  واستراتيجيته 
مع االستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 
التنمية  مسيرة  في  المؤثرة  الحيوية  القطاعات  أحد  كونه 

باإلمارات العربية المتحدة«.
التي  الغذائي  لألمن  الوطنية  االستراتيجية  وتستهدف 
تتماشى  والتي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تعتمدها 
واحد«  »الرقم  المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمم  وأهداف 

في مؤشر األمن الغذائي بحلول عام 2051.

حصص شركاء أبوظبي التجاريين في تجارة المواد الغذائية
يناير - مايو 2021
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 خالل الحوار الوطني 
لقمة النظم الغذائية 
الذي ُعقد افتراضيًا، 

تم تسليط الضوء على 
اإلمكانات التي تتمتع 

بها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في مجال 

التكنولوجيا الزراعية. 

»نحن ملتزمون بتنمية المعرفة وتطوير وتطويع 
التقنيات والتكنولوجيا الصناعية الحديثة وتطبيقاتها 

لتصبح قادرة على تعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية 
وإمداد األسواق المحلية بالمنتجات الغذائية وفق أعلى 

المعايير العالمية«.
معالي مريم بنت محمد المهيري، 

وزير دولة لألمن الغذائي والمائي

تقول معالي المهيري: »تمتلك الدولة توجهًا استراتيجيًا 
التكنولوجيا  القائم على  الغذاء  المحلي من  اإلنتاج  لتعزيز 
الحديثة،  الزراعة  بتكنولوجيا  يتعلق  فيما  خاصة  الحديثة، 
التقنيات  وتطويع  وتطوير  المعرفة  تنمية  إلى  يحتاج  ما 
قادرة  لتصبح  وتطبيقاتها  الحديثة  الصناعية  والتكنولوجيا 
األسواق  وإمداد  الغذائية  القيمة  سلسلة  كامل  تعزيز  على 
العالمية  المعايير  أعلى  وفق  الغذائية  بالمنتجات  المحلية 
تعزيز  ثم  واالستدامة،  والتغذية  الجودة  على  القائمة 

تنافسية تلك المنتجات على مستوى المنطقة والعالم«.
النظم  لقمة  الوطني  الحوار  خالل  ألقتها  كلمة  وفي 
في  العنكبوتية،  الشبكة  عبر  افتراضيًا  ُعقد  الذي  الغذائية 
تحقيق  أن  المهيري  معالي  أكدت  الماضي،  يوليو  شهر 
أهداف التنمية المستدامة يتوافق وتطلعات اإلمارات العربية 
لألمن  الوطنية  االستراتيجية  مستهدفات  لتحقيق  المتحدة 
الغذائي، وأن تصبح الدولة مركزًا عالميًا رائدًا لألمن الغذائي 

القائم على االبتكار.
تقول معالي المهيري: »إن تبني التكنولوجيا المتطورة 
وسيلة  أفضل  يمثل  الحضرية،  والزراعة  الغذاء  نظم  ونهج 
خالله  من  أيضًا  ويمكننا  بل  لدولتنا،  الغذائي  األمن  لتعزيز 
أن نصبح مصدرًا للمعرفة في مجال الزراعة والغذاء الحيوي 
الذي تعتبره منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كافة«.
واالبتكار  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  »إن  وأضافت: 
ومرنة  شاملة  غذائية  نظم  لترسيخ  األساس  الركائز  هي 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتلتزم  ومستدامة.  وفعالة 

بدورها في تسريع هذا التحول على جميع المستويات«.
العربية  ــارات  اإلم أن  إلى  المهيري  معالي  ــارت  وأش
الزراعية  قدراتها  لتعظيم  هائلة  بإمكانات  تتمتع  المتحدة 
سلسلة  مرونة  تعزيز  خالل  من  أنّه  وأوضحت  الحضرية. 
التوريد الغذائي، يمكنها الحد من التلوث وتقليل التكاليف 
المرتبطة بسالسل النقل الطويلة. وأن توسيع نطاق الزراعة 
الدول،  على  التوريد  سالسل  أثر  من  يحد  أن  يمكن  الحضرية 

مثل تلك التي تظهر عند انتشار جائحة عالمية.
على نحو متصل، شهد العام الحالي عددًا من التطورات 
اإلمارات  دولة  في  الزراعية  التكنولوجيا  قطاع  في  البارزة 

العربية المتحدة، بما في ذلك إطالق مشروع وادي تكنولوجيا 
الغذاء. ويهدف هذا المشروع إلى مضاعفة إنتاج الغذاء ثالث 
مرات، إذ يمثل مدينة عصرية متكاملة، تدمج مفاهيم اإلدارة 
المتكاملة للغذاء ضمن نشاطاتها. كما تسعى الستقطاب 

العقول المبدعة والشابة لرسم مستقبل الغذاء. 
مشروع يتكون  )وام(،  ــارات  اإلم أنباء  وكالة   وبحسب 
وهي  أساسية،  مناطق  أربع  من  الغذاء  تكنولوجيا  وادي 
وحاضنات  الزراعية،  والتكنولوجيا  الهندسة  منطقة 
األنظمة  ومنطقة  والتطوير،  البحث  ومركز  األغذية،  ابتكار 

اللوجستية المتقدمة.
الغذاء  تقنيات  تبني  على  األربع  المناطق  هذه  وتركز 
والبحوث  التكنولوجيا  ذلك  في  بما  الحديثة،  والزراعة 
والمائية  العمودية  والزراعة  األغذية  معالجة  في  المطبقة 
من  العديد  من  الذاتي  االكتفاء  لتسريع  وذلك  والهوائية، 

المنتجات الغذائية الطازجة، والحد من هدر الموارد.
مشروع  »إن  المهيري:  معالي  تقول  الشأن،  هذا  في 
األمن لتعزيز  ــدة  رائ خطوة  الــغــذاء  تكنولوجيا   وادي 
عالمية ووجهة  اقتصادية  منطقة  ويشّكل   الغذائي، 
كافة.  المستقبل  غذاء  تخصصات  في  الخبرات  لتبادل 
الزراعية  التكنولوجيا  سوق  حجم  ينمو  أن  المقدر  ومن 
السنوات خالل  أميركي  دوالر  مليار   22 إلى  مليار   13,5  من 

األربع المقبلة«.
وأضافت: »يأتي المشروع ضمن جهودنا لتحقيق أهدافنا 
بدوره  وسيمثل  الغذائي،  واألمن  يتوافق  بما  االستراتيجية 
الزراعة  تشمل  التي  المتطورة  المزارع  من  للعديد  حاضنة 
من   %60 من  أكثر  تخصيص  وسيتم  والعمودية،  الداخلية 

المساحة لهذه األنشطة«.
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 الدكتورة شيخة سالم 
الظاهري، األمين العام 
لهيئة البيئة - أبوظبي. 

 التكنولوجيا الزراعية 
أصبحت اليوم أحد 

قطاعات التصدير األسرع 
نموًا في نيوزيلندا.

من جانبها، جمعت شركة التكنولوجيا الزراعية اإلماراتية، 
أميركي  دوالر  مليون   50 الذكية،  للمزارع  هارفست«  »بيور 
تمويل  جولة  ضمن  مهيكلة  صكوك  ــدار  إص طريق  عن 
ناشئة  شركة  أول  لتصبح  كابيتال،  شعاع  شركة  بها  قامت 
االستثمارات  ديون  تمويل  تأمين  من  تتمكن  المنطقة  في 

الجريئة من أسواق رأس المال. 
الزراعة  تتبنى  إقليميًا  مبتكرة  شركة  وباعتبارها 
داخل  والفاكهة  الخضراوات  إنتاج  على  القائمة  المستدامة 
قيمته  مبلغًا  أيضًا  هارفست«  »بيور  جمعت  الزراعية،  البيوت 

10 ماليين دوالر أميركي من صناديق أسهم النمو.
»شعاع  لصالح  الصفقة  قادت  التي  حنون  نتاشا  تقول 
تحديد  في  حافل  بسجل  كابيتال  شعاع  »تتمتع  كابيتال«: 
السوق،  في  رائدة  وعروضًا  عمل  فرق  تمتلك  التي  الشركات 

ووجدنا شركة بيور هارفست تتناسب مع هذه المعايير«.
في  ريادية  بمكانة  الشركة  »تتمتع  حنون:  وأضافت 
الزراعية، وفريق عمل متمرس، وإمكانات  التكنولوجيا  مجال 
مشهود لها في التنفيذ، ما منحنا الثقة بقدرة بيور هارفست 
األمن  تحقيق  إلى  سعيها  خالل  كبير  نمو  تحقيق  على 
الغذائي داخل منطقة الخليج والمنطقة على نطاق أوسع«.
هذا  خالل  من  الشركة  »ستتمكن  قائلة:  واستطردت 
مجال  في  بــارزًا  إقليميًا  العبًا  لتصبح  التوسع  من  اإلصــدار 
واحدة  لدعم  متحمسون  أننا  كما  للرقابة.  الخاضعة  الزراعة 
التكنولوجيا  مجال  في  الرائدة  المنطقة  شركات  من 
واالستدامة، الغذائي،  األمــن  ــداف  أه لتحقيق   الزراعية 

والتنوع االقتصادي«.
كونترول«  »ديــزرت  شركة  افتتحت  أخــرى،  ناحية  ومن 
تم  والتي  الزراعية،  التكنولوجيا  قطاع  في  المتخصصة 
اختيارها ضمن أفضل 100 شركة ناشئة في العالم العربي 

في  لها  مكاتب  العالمي،  االقتصادي  المنتدى  ِقبَل  من 
أبوظبي بعد نجاحها في جمع ما يصل إلى 85 مليون درهم 
متعددة  التداول  منصة  في  األولي  االكتتاب  عملية  خالل 
بورصة  تشرف  التي   »Euronext Growth Oslo« األطراف 

أوسلو على تشغيلها. 
إلطالق  الشركة  تستعد  األولي،  االكتتاب  عملية  وبعد 
»نانوكالي«  يسمى  طبيعي  مزيج  من  المكون  ابتكارها 
بشكل تجاري. ويهدف هذا االبتكار المكون من مواد طبيعية 
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 في وقت سابق من 
العام الحالي، حصلت 

»بيور هارفست« على 
مبلغ 10 ماليين دوالر 

أميركي من صناديق 
أسهم النمو. 

 أولي كريستيان 
سيفيرستن، الرئيس 

التنفيذي لشركة ديزرت 
كنترول.

عالميًا،  التصحر  من  الحد  جهود  في  اإلسهام  إلى  فقط 
ويسمح  للزراعة.  صالحة  تربة  إلى  الصحراء  رمال  وتحويل 
للتربة  كونترول  ديزرت  بشركة  الخاص  »نانوكالي«  منتج 
السطحية، والتربة الرملية، ورمال الصحراء باالحتفاظ بالمياه 

والمكونات المغذية.
سيفيرستن،  كريستيان  أولي  أفاد  الصدد،  هذا  وفي 
مزيج  بــأن  كنترول،  ــزرت  دي لشركة  التنفيذي  الرئيس 
الغذائي  األمن  استراتيجية  تعزيز  في  سيسهم  »نانوكالي« 
وأن  المنطقة.  ودول  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم لدولة 
أنحاء  في  والغابات  الخضراء  المساحات  على  المحافظة 
الدولة تتطلب استخدام كميات هائلة من المياه، ولكن إذا 
الغذاء،  وإنتاج  الزراعة  إلى  المياه  هذه  من   %50 تحويل  تم 

فإن النتائج ستكون مدهشة.
تربة  إلى  الصحراء  رمال  تحويل  »إن  سيفيرستن:  وأضاف 
التنوع  وتعزيز  الكربون،  احتجاز  على  وقادرة  للزراعة  صالحة 
المياه،  ندرة  مشكالت  معالجة  في  يساعد  البيولوجي، 
واألمن الغذائي، والعمل من أجل المناخ في الوقت نفسه«.

إضافة إلى ذلك، يسعى عدد من الدول األخرى إلى عقد 
بحلول  تتعلق  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مع  شراكات 
نيوزيلندا  تعمل  المثال،  سبيل  على  الزراعية.  التكنولوجيا 
عن كثب مع هيئة البيئة في أبوظبي على مشروعات بحثية 
لتعزيز األمن الغذائي والمائي في جميع أنحاء الدولة، وهي 
تسعى اليوم إلى تكثيف جهودها لتوفير حلول التكنولوجيا 

الزراعية في المنطقة.
شرعت  التي  العالم  في  األولــى  الدولة  فنيوزيلندا 
االستخدام المستدام للموارد البرية والبحرية. كما تعد إحدى 
بفضل  المائية  األحياء  وتربية  الزراعة  مجال  في  الدول  أبرز 
قطاعات  أحد  اليوم  أصبحت  التي  الزراعية  التكنولوجيا 

التصدير األسرع نموًا في الدولة.
وقد تعاونت هيئات نيوزيلندية وخبراء في مزارع األسماك 
عام  حتى   2013 عام  من  أبوظبي  في  البيئة  هيئة  مع 
في  األسماك  مــزارع  استدامة  تعزيز  بهدف  وذلك   ،2017
وتسهم   .2030 عام  بحلول  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
New Zealand G2G، وهي شراكة قائمة  اليوم مؤسسة 

وهيئة  النيوزيلندية  والتجارة  الخارجية  الشؤون  وزارة  بين 
متطورة  مشروعات  في  النيوزيلندية،  والمشروعات  التجارة 
باإلدارة  تتعلق  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  عديدة 

البيئية المستدامة.
سفير  هوكينز،  ماثيو  سعادة  يقول  الشأن،  هذا  في 
بالتأكيد اهتمام شركات  أثار هذا  الدولة: »لقد  نيوزيلندا لدى 
إلى  خبراتها  لجلب  األخرى  النيوزيلندية  الزراعية  التكنولوجيا 

دولة اإلمارات العربية المتحدة«.
في  البيئة  لهيئة  العام  األمين  ــارت  أش جهتها،  من 
أحد  أن  إلى  الظاهري،  سالم  شيخة  الدكتورة  أبوظبي، 
المسارات الرئيسة للنجاح يتم من خالل التعاون والشراكات 
المؤثرة. وأضافت: »يسرنا العمل جنبًا إلى جنب مع نيوزيلندا 
المستدامة  الزراعة  في  عالميًا  طيبة  بسمعة  تحظى  التي 

واإلنتاج والتغذية«.
وأضافت الظاهري: »بمساعدة الخبرات والبحوث الزراعية 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تسير  لنيوزيلندا،  الواسعة 
ونحن  ُمحكمة،  زراعية  بيئة  إلى  لالنتقال  واضح  طريق  على 
على ثقة أن دولتنا ستصبح األفضل في مجال األمن الغذائي 
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تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية
يناير - مايو 2021

7,51 مليارات درهم قيمة التجارة 

72,918 عدد المعامالت الجمركية 

66,389 عدد المعامالت البرية 

4,290 عدد المعامالت الجوية 

2,239 عدد المعامالت البحرية 

1,74 مليون طن حجم تجارة المواد الغذائية 
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المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ سعي 
تعزيز  في  التميز  لتحقيق  المتواصل 
الصدارة  موقع  وتبوئها  العالم،  دول  عصبة  ضمن  مكانتها 

في التغيير.
الكتاب  تقرير  في  وعزمها  الدولة  طموح  وينعكس 
اإلمارات  احتلت  حيث   ،2021 العالمية  للتنافسية  السنوي 
على  الخامسة  للسنة  إقليميًا  األول  المركز  المتحدة  العربية 
ضمن  مكانتها  على  لتحافظ  عالميًا  والتاسع  التوالي، 
كل  على  وتتقدم  العالم،  في  تنافسية  األكثر  العشر  الدول 
والمملكة  وألمانيا  وكندا  األميركية  المتحدة  الواليات  من 

المتحدة وفرنسا من بين دول أخرى.
وزير  الرومي،  خلفان  بنت  عهود  معالي  أكدت  وقد 
حكومة  أن  والمستقبل،  الحكومي  للتطوير  ــة  دول
في  يُحتذى  عالميًا  نموذجًا  تمثل  المتحدة  العربية   اإلمارات 
االستباقية والجاهزية للمستقبل، األمر الذي يجسده موقعها 
مدى  على  العالمية  التنافسية  مؤشرات  في  المتقدم 

السنوات الماضية.

أسهم

إنجازات متميزة 
جديدة

دولة رائدة تتربع على عرش التغيير.. تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021 شهادة عالمية 
على ريادة اإلمارات العربية المتحدة.
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عن  العالمية  للتنافسية  السنوي  الكتاب  تقرير  ويصدر 
للتنمية  الدولي  للمعهد  التابع  العالمي  التنافسية  مركز 
الذي  التقرير  ويقيس  سويسرا.  في  لوزان  بمدينة  اإلدارية 
 64 تنافسية  تصنيفه،  في  رئيسة  محاور  أربعة  على  يرتكز 
والبيانات  األعمال،  رجال  آراء  على  منهجيته  وتعتمد  دولة. 

اإلحصائية والبحوث المكثفة.
جدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 
التي  الدولية  المؤسسات  من  للعديد  مهمًا  مرجعًا  يعد 
كما  التقارير،  ونشر  الدراسات  إجراء  في  التقرير  هذا  تعتمد 
يعد مقياسًا مهمًا لتحديد أفضل الممارسات الدولية، خاصة 
في مجاالت االبتكار والنشاطات االقتصادية المتنوعة، فضاًل 

عن السياسات العامة الداعمة.
جائحة  تفشي  سببها  التي  التحديات  من  الرغم  وعلى 
مركز  فريق  أن  إال  العالم،  أنحاء  جميع  في   19  - كوفيد 
االتجاهات  من  عدد  رصد  من  تمّكن  العالمي  التنافسية 
لألداء  أساس  حجر  يُعد  االبتكار  أن  المعهد  وأوضح  الرئيسة. 
على  القائم  واالقتصاد  التعليم  ويقود  المدى.  الطويل 
العاملة  القوى  من  كاًل  االتجاهات،  من  وغيرهما  المعرفة 
االقتصادات  ازدهــرت  فقد  والبحوث.  والدراسات  المنتجة 
المنزل،  من  للعمل  بسالسة  انتقلت  التي  رقميًا  المتطورة 
الدول  اقتصادات  أن  كما  ــرى.  األخ باالقتصادات  مقارنة 
من  يتجزأ  ال  جزءًا  فيها  الرقمي  األمن  يعد  التي  المتقدمة 
األمن القومي لهذه الدول، تمكنت من استعادة نشاطاتها 

بشكل أسرع مما هو متوقع. 
وأكد تقرير التنافسية أن اإلمارات العربية المتحدة قامت 
ومن  نوعية.  إنجازات  خاللها  من  حققت  متينة،  أسس  على 
الدولة  تبوأت  التقرير،  يتناولها  مؤشرًا   355 إجمالي  بين 
المراكز  ضمن  أيضًا،  وحلّت  مؤشرًا.   22 في  األولى  المرتبة 
المراكز  وضمن  مؤشرًا،   62 في  عالميًا  األولى  الخمسة 

العشرة األولى عالميًا في 120 مؤشرًا.
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
اهلل: »دولة اإلمارات في تقدم مستمر في أغلب المؤشرات 
لم  سنة.  خمسين  آخر  بل  سنوات،  خمس  آخر  في  العالمية، 

يتوقف شعب اإلمارات عن التقدم إلى األمام«.

أغلب  في  إقليميًا  األولــى  ــارات  »اإلم سموه:  وأضــاف 
دول  عشر  أفضل  وضمن  والتنافسية،  التنموية  المؤشرات 
مستمرة  ومسيرتنا  تنمويًا،  مؤشرًا   120 في  العالم  في 

وقافلتنا لن تقف«.
تبوأت  المتحدة  العربية  اإلمــارات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المركز األول في ريادة األعمال، حيث تواصل تطوير قطاعها 
من  عدد  عبر  والمتوسطة  الصغيرة  بالشركات  الخاص 
والشركات  األعمال  ريادة  قطاع  أن  كما  الجريئة.  المبادرات 
أساسيًا  ُمحرّكًا  يشّكل  اليوم  أصبح  والمتوسطة  الصغيرة 
قطاع  أن  األخيرة  اإلحصاءات  وأظهرت  االقتصاد.  لنمو 
من   %53 في  يسهم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
إجمالي الناتج المحلي في القطاع غير النفطي في دولة 
بحلول   %60 لتبلغ  النسبة  هذه  ترتفع  أن  ويُتوقع  اإلمارات، 

نهاية العام الحالي. 
وفي هذا السياق، يقول معالي عبداهلل بن طوق المري، 
وزير االقتصاد: »تتمتع اإلمارات العربية المتحدة اليوم بتجربة 
وبناء  األعمال،  ريادة  قطاع  وتنظيم  دعم  في  عالميًا  رائدة 
الريادية،  المشروعات  واحتضان  لدعم  متكاملة  منظومة 
تجعل  التي  والبرامج  المبادرات  وتطوير  نموها،  وتسريع 
الناتج  إجمالي  زيادة  في  رئيسًا  ومساهمًا  للنمو  قاطرة  منه 

المحلي للدولة بعيدًا عن النفط «.
الرشيدة،  قيادتنا  بتوجيهات  »التزامًا  معاليه:  وأضاف 
الجهات  مختلف  مع  بالتعاون  االقتصاد،  وزارة  ستواصل 
الحكومية في الدولة، جهودها لدعم وتمكين رواد األعمال 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وتنمية  المواطنين، 
والشركات الناشئة، خاصة تلك القائمة على الفكر الريادي 
واالبتكاري، باعتبارها أولوية ضمن خطط اإلمارات للخمسين 
جديدة  عمل  نماذج  دمج  على  سنحرص  كما  المقبلة.  عامًا 
الريادية  الشركات  بأداء  لالرتقاء  األعمال  رواد  أنشطة  في 
في الدولة لتكون منافسة عالميًا، وتواكب التحوالت التي 
في  نوعيًا  تحواًل  وتحقق  العالمية  التنمية  جهود  تشهدها 

اقتصاد الدولة«.
المتحدة  العربية  ــارات  اإلم تصدرت  متصل،  نحو  على 
للتنافسية  السنوي  الكتاب  تقرير  في  المؤشرات  من  عددًا 
من  كل  في  األولى  المرتبة  احتلت  حيث   ،2021 العالمية 

 المعهد الدولي 
للتنمية اإلدارية بمدينة 

لوزان في سويسرا.

 معالي عبدالله بن 
 طوق المري،

وزير االقتصاد.
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وقدرة  المعلوماتي،  واألمن  البيروقراطية،  غياب  مؤشرات 
العالمية،  المتغيرات  مع  التكيّف  على  الحكومة  سياسة 
ونمو صادرات الخدمات التجارية، وموازنة التجارة كنسبة من 

إجمالي الناتج المحلي. 
مرونة  حيث  من  أيضًا،  المتحدة  العربية  اإلمارات  وبرزت 
داخل  إلى  العالي  التعليم  طلبة  وانتقال  اإلقامة،  قوانين 
على  والقدرة  للتنافسية،  المجتمع  قيم  دعم  ومدى  الدولة، 
استيعاب الحاجة للتحسينات االقتصادية واالجتماعية، ووفرة 
القوانين  مؤشرات  في  كذلك  المختصين،  المديرين  كبار 
النزاعات  وقلّة  الماهرة،  العاملة  القوى  وتوافر  البيئية، 

العمالية، وزيادة نسبة اإلناث في البرلمان.
معالي  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة  وزير  يقول 
العربية  اإلمارات  »ركزت  الجابر:  أحمد  بن  سلطان  الدكتور 
المتحدة على تحويل التحديات التي رافقت جائحة كوفيد - 19 
نهج  خالل  من  والتقدم،  للنمو  فرص  إلى   ،2020 عام  في 
استباقي يستشرف المستقبل، نجحت من خالله الدولة في 
والجهوزية،  االستعداد  مستويات  بأعلى  المرحلة  هذه  إدارة 
األمر الذي أسهم في تعزيز االستقرار االقتصادي واالجتماعي، 
واالرتقاء بمختلف القطاعات نحو مستويات متقدمة، مقارنة 

مع العديد من دول العالم«.
في تلك األثناء، وخالل إعداد التقرير، كانت الدورة الثالثة 
من استبانة »جودة الحياة« قيد التنفيذ بالعاصمة اإلماراتية 
)وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة  في  جاء  ما  وبحسب  أبوظبي. 
االستبانة  مؤخرًا  أبوظبي  في  المجتمع  تنمية  دائرة  أطلقت 
منظومة  تطوير  في  تسهم  رئيسة  قياس  أداة  تمثل  التي 
ــارة،  اإلم في  والحكومي  االجتماعي  للقطاع  العمل 
في  يساعد  ما  والمقيمين،  المواطنين  جميع  بمشاركة 
التعرف إلى آرائهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم للوقوف على 

مستويات جودة الحياة والرفاهية التي يحظى بها األفراد.
وتطرح استبانة »جودة الحياة« أسئلة تتناول موضوعات 
ودخل  ــرادات،  واإلي العمل  وفرص  اإلسكان،  مثل  محددة، 
والصحة،  والحياة،  العمل  بين  والتوازن  والثروة،  األسرة 

والتعليم والمهارات، واألمن والسالمة الشخصية، وغيرها.

 %97 أكد  فقد  األخيرة،  الدورة  إحصاءات  إلى  باالستناد 
في  يعيشون  ألنهم  بالفخر  يشعرون  أنّهم  المشاركين  من 
رضاهم  نسبة  المواطنين  من   %84 تناول  بينما  أبوظبي، 
النتائج  أظهرت  كما  فيها.  والمعيشة  الحياة  مستوى  عن 
يستغرقون  أبوظبي  إمارة  في  الموظفين  من   %80 أن 
معدل 20 دقيقة للوصول إلى مقار أعمالهم، في حين أكد 
63% من المشاركين في االستبانة رضاهم عن وظائفهم 
81% من المواطنين، و%84  الحالية. إضافة إلى ذلك، عبّر 

من المقيمين عن رضاهم عن العيش والحياة في اإلمارة. 
في هذا الصدد، أشار معالي محمد بن عبداهلل القرقاوي، 
ــارات  اإلم مجلس  ورئيس  ــوزراء،  الـ مجلس  ــؤون  ش ــر  وزي
معادلة  أساس  هو  البشري  العنصر  أن  إلى  للتنافسية، 
التنمية التي تبنتها دولة اإلمارات العربية المتحدة، منذ بدء 
مسيرة االتحاد، انطالقًا من مبدأ راسخ يقضي بتسخير العمل 

والخدمات الحكومية لخدمة اإلنسان وسعادته ورفاهيته. 

 معالي عهود بنت 
 خلفان الرومي،

وزير دولة للتطوير 
الحكومي والمستقبل. 
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كفاءة األعمال
المركز 

 الكفاءة 
الحكومية
المركز 

 األداء 
االقتصادي

المركز 

اإلمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2021
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تعزيز العالقات األخوية
العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية التي تعود بجذورها إلى عام  1971، 

تشهد قفزة نوعية نحو مستويات متقدمة خالل السنوات األخيرة.

46 . صوت األعمال



اإلمارات العربية المتحدة أكبر شريك لجمهورية مصر العربية 
التبادل  حجم  ارتفع  حيث  ــط،  األوس الشرق  منطقة  في 
التجاري بين الدولتين من 3,35 مليارات خالل عام 2019 إلى ما نحو 4,11 

مليارات دوالر أميركي خالل عام 2020.
 2,88 كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق اإلماراتي نحو 
مليار دوالر أميركي في عام 2020، مقارنة بما يصل إلى 2,21 مليار دوالر 
العالقات  قوة  التصاعدي  المسار  هذا  ويعكس   ،2019 عام  في  أميركي 

الثنائية بين البلدين الصديقين.
2021، تُوّجت هذه العالقات الودية بزيارة  وفي مطلع العام الحالي 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، إلى القاهرة. وكان في استقباله فخامة 

الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأّكدت وكالة أنباء اإلمارات )وام( أّن صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، بحث والرئيس السيسي، العالقات األخوية المتجذرة، وسبل 
يحقق  بما  البلدين  بين  المشترك  والعمل  التعاون  جوانب  مختلف  تنمية 
مصالحهما المتبادلة، فضاًل عن تناول أحدث التطورات والقضايا اإلقليمية 

الدولية التي تهم الدولتين.

ُتعد

تقرير العدد
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البلدين  بين  الثنائية  العالقات  أن  من  الرغم  وعلى 
العربية  اإلمارات  دولة  تأسيس  تاريخ  إلى  تعود  الشقيقين 
عبر  العالقات  هذه  تعزيز  تم  أنه  إال   ،1971 عام  المتحدة 
السنوات القليلة الماضية، لترتقي إلى مستويات متقدمة، 
بين  مشتركة  استراتيجية  استثمارية  منصة  إطالق  تم  وقد 
دوالر  مليار   20 بقيمة  ومصر  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم
عدد  في  حيوية  مشروعات  لتنفيذ   2019 عام  في  أميركي 
من القطاعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة على 
والخدمات  والزراعة،  الغذائي  األمن  ذلك  في  بما  الدولتين، 

اللوجستية، والرعاية الصحية، والبنية التحتية غيرها.
التنموية  أبوظبي  شركة  أطلقت  الحين،  ذلك  ومنذ 
القابضة )ADQ(، بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري، 
عددًا من المشروعات االستثمارية االستراتيجية؛ فعلى سبيل 
للصناعات  آمون  شركة  على  »القابضة«  استحوذت  المثال 
الدوائية من شركة بوش هيلث، وذلك لقاء مبلغ يصل إلى 

740 مليون دوالر أميركي. 
من  أكثر  منذ  تأسست  آمون  شركة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
في  المتخصصة  الشركات  كبريات  إحدى  وتُعد  عامًا،   20
يزيد  ما  تضم  أنها  كما  األدوية.  وتصدير  وتوزيع  تصنيع  مجال 

على 2500 موظف.
والدواء  الصحية  الرعاية  إدارة  مدير  القاسم،  فهد  يقول 
تطوير  إلى  القابضة  الشركة  »تهدف  »القابضة«:  في 
سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء، من خالل 
الصعيدين  على  جديدة  ومشروعات  استراتيجية  استثمارات 

المحلي والدولي«. 
آمون  شركة  في  استثمارنا  »إن  القاسم:  ــاف  وأض
المتمثل  هدفنا  تحقيق  نحو  الدوائية  استراتيجيتنا  سيعزز 
وخفض  الحيوية،  األدوية  إلى  الوصول  إمكانية  بضمان 
تقديم  عن  فضاًل  المرضى،  متناول  في  وجعلها  تكلفتها، 
حياة تحسين  على  تساعد  ومبتكرة  جديدة  وعالجات   أدوية 

أفراد المجتمع«.
التي  الواسعة  الخبرة  »ستوفر  يقول:  القاسم  واستطرد 
الحياة  وعلوم  األدويــة  مجال  في  آمون  شركة  تمتلكها 
األدوية  منتجات  إلى  الوصول  إمكانية  القابضة  للشركة 
المعرفة  نقل  وتسريع  عليها،  الطلب  في  زيادة  تشهد  التي 
وسنعمل  لألدوية.  المحلية  التصنيعية  القدرات  وتحسين 
بالتنسيق مع الصندوق السيادي المصري وقيادة شركة آمون 
باإلنجازات،  الحافل  العريقة  الشركة  هذه  سجل  الستكمال 

وترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية«.
رئيس  رشدي،  الدين  صالح  محمد  الدكتور  أفاد  جهته،  من 
شركة آمون للصناعات الدوائية، بأنه من خالل هذه الصفقة، 
آمون  شركة  اكتسبتها  التي  المصداقية  بين  الجمع  سيتم 

واإلقليميين،  المحليين  المسؤولين  مع  السنين  مر  على 
القيمة  تحقيق  على  بقوة  تركز  التي  »القابضة«  وتوجهات 

المستدامة بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة.
العام  ــر  أواخ »القابضة«  وافقت  ــه،  ذات السياق  في 
المنصرم، على استثمار تصل قيمته إلى مليار دوالر أميركي 
متاجر  سالسل  أكبر  إحدى  تُعد  التي  اللولو  مجموعة  في 
الهايبر ماركت في الشرق األوسط، وذلك بهدف دعم خطط 

توسع متاجر الهايبرماركت في جمهورية مصر العربية.
إنشاء  مصر  في  اللولو  مجموعة  توسع  خطط   وتشمل 
صغير  بالتجزئة  للبيع  متجر  و100  هايبرماركت،  متجر   30
الخدمات  مراكز  أحدث  توفير  عن  فضاًل  ماركت(،  )ميني 
توفير  في  يسهم  ما  الطلبات،  وتلبية  والتوزيع،  اللوجستية 

قرابة 12 ألف فرصة عمل.
الرئيس  السويدي،  حسن  محمد  يقول  الصدد،  هذا  في 
مجموعة  مع  اتفاقيتنا  »تأتي  »القابضة«:  لـ  التنفيذي 
في  االستثمار  تجاه  العام  التزامنا  إطار  في  العالمية  اللولو 

جمهورية مصر العربية«.
وأضاف السويدي: »إن افتتاح هذه المتاجر بشكل تدريجي 
واالقتصادية  االجتماعية  المزايا  من  عدد  بتحقيق  سيسمح 

للمجتمعات المحلية في أرجاء مصر كافة«.
اللولو  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  علي،  يوسف  أما 
لنمو  للغاية  مهمًا  سوقًا  تعد  مصر  أن  أوضح  فقد  العالمية، 
أعمال مجموعة اللولو، حيث توفر إمكانات كبيرة للتوسعة 
اتفاقيتنا مع الشركة  في المستقبل. وأضاف: »إن من شأن 
في  عملياتنا  نمو  مسيرة  مواصلة  من  تمكننا  أن  القابضة 

جميع أنحاء مصر«.
التي  األخرى  التطورات  أبرز  تمثلت  ذلك،  على  عالوة 
شهدها العام الحالي في القطاع الغذائي أيضًا، في توقيع 
مكتب أبوظبي للصادرات )أدكس( التابع لصندوق أبوظبي 
وأنظمة  لألنابيب  جنان  شركة  مع  قرضًا  اتفاقية  للتنمية 
الري المصرية، بقيمة 6 ماليين دوالر أميركي، ما يعد خطوة 
القرض  ويسمح  بمصر.  الغذائي  األمن  تعزيز  في  تسهم 
لشركة جنان بتصنيع وتوفير أنظمة الري الالزمة إلحدى أكبر 
في  السكر  وإنتاج  وتكرير  لمعالجة  العالم  في  المصافي 

جمهورية مصر العربية. 
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء اإلمارات )وام(، فإن أنظمة 
الري هذه ستدعم أراضي جديدة لزراعة البنجر، من خالل إحدى 
أكبر مصافي العالم لمعالجة وتكرير السكر بطاقة إنتاجية 
تلبية  في  يسهم  ما  سنويًا،  منه  طن  ألف   900 على  تزيد 
استيراد  على  اعتماده  وتقليل  المصري  السوق  احتياجات 

السكر بنسبة %80.

 صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات 
المسلحة خالل زيارته 

إلى القاهرة، حيث 
استقبله فخامة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، 
 رئيس جمهورية 

مصر العربية.

 »القابضة« وافقت 
على استثمار تصل قيمته 

إلى مليار دوالر أميركي 
في مجموعة اللولو التي 

ُتعد إحدى أكبر سالسل 
متاجر الهايبر ماركت في 
الشرق األوسط، بهدف 
دعم خطط توسع متاجر 

الهايبرماركت في جمهورية 
مصر العربية.
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أّما بالنسبة للقطاع المصرفي، فقد أعلن بنك أبوظبي 
بنك  على  استحواذه  عن  أيضًا،  الحالي  العام  مطلع  األول 
اللبنانية،  المصرفية  عودة  لمجموعة  التابع  )مصر(  عودة 
وذلك عقب الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية 
سيباشر  األسهم،  نقل  عملية  إتمام  وبعد  األمر.  لهذا  الالزمة 
في  العاملة  األجنبية  البنوك  أكبر  أحد  األول  أبوظبي  بنك 
من  كل  وعمليات  أصول  دمج  في  العربية،  مصر  جمهورية 
بنك عودة )مصر( وبنك أبوظبي األول - مصر، حيث تجاوزت 
نهاية  في  وذلك  أميركي،  دوالر  مليارات   8,5 األصول  قيمة 

عام  2020.
في هذا الصدد، تقول هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك أبوظبي األول: »لقد مثلت هذه الخطوة إنجازًا 
التنموية  األول  أبوظبي  بنك  لطموحات  داعمًا  استراتيجيًا 
على المستوى الدولي، ومن شأنها تسريع توسع أعماله في 
أحد أهم األسواق الذي يتمتع بمقومات نمو عالية. وسيلعب 
هذا االستحواذ دورًا جوهريًا في تعزيز حجم وزخم أعمال بنك 
التي  الخدمات  إثراء  جانب  إلى  مصر،  في  األول  أبوظبي 

نقدمها لعمالئنا محليًا وعالميًا«.
بوجود  يتمتع  البنك  أن  شك  »ال  الرستماني:  وأضافت 
هذا  ومن  لذلك،  عدة،  عقود  منذ  المصري  السوق  في  قوي 
المنطلق، نؤكد عمق التزامنا بدعم عمالئنا الحاليين والجدد 
من األفراد والشركات على حد سواء، وأننا ندعم االستثمارات 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  التجارية  واألنشطة 
ولتمهيد  للمساهمين  المحققة  القيمة  إلثراء  وخارجها، 

الطريق أمام المزيد من الفرص التنموية الواعدة«.
والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع،  نيفين  معالي  لقاء  ولدى 
سفير  الشامسي،  سعيد  حمد  الدكتور  سعادة  مع  المصرية، 
األعمال  جدول  تصّدر  العربية،  مصر  جمهورية  لدى  الدولة 
موضوع أهمية البناء على العالقات الثنائية القوية، وإنشاء 
مشروعات مشتركة كبيرة تعود بالنفع الكبير على اقتصادي 

تقدم  حول  مناقشات  أيضًا  اللقاء  هذا  وتخلّلت  البلدين. 
مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة الضخم في مصر.

ويُعد مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة الضخم أحد أكبر 
هذه  ستمثل  حيث  العالم،  في  الحضرية  التنمية  مشروعات 
 500 مساحة  على  وتمتد  القاهرة،  لمدينة  امتدادًا  العاصمة 
كيلومتر مربع. وتم تصميمها عام 2015 لتكون مدينة ذكية 
منطقة  ستضم  اكتمالها،  وعند  المستقبل.  في  ومستدامة 
دبلوماسية،  ومنطقة  حكومية،  ومنطقة  جديدة،  رئاسية 
أن  يُتوقع  كما  سكنية،  منطقة  و21  النواب،  مجلس  ومقر 

تستوعب 6,5 ماليين نسمة.
اإلماراتية  الشركات  من  عدد  استفاد  لقد  الواقع،  في 
اإلدارية  العاصمة  مشروع  وفرها  التي  التجارية  الفرص  من 
سكاي  شركة  أعلنت  المثال،  سبيل  على  بمصر.  الجديدة 
إطالق  عن  مايو  شهر  في  العقاري  للتطوير  ظبي  أبو 
في   Residence Eight مشروعها  من  الثانية  المرحلة 
مليون   255 بـ  قيمته  تُقدر  الذي  الجديدة  اإلدارية  العاصمة 
دايموند  لمجموعة  العقارية  الذراع  وبوصفها  أميركي.  دوالر 
اإلماراتية، تمكنت شركة سكاي أبوظبي من جمع 45 مليون 
المرحلة  وحدات  جميع  بيع  في  نجاحها  عقب  أميركي،  دوالر 
الرائدة المتخصصة  الشركة  »بيئة«،  تعيين  تم  وقد   األولى. 
النفايات  إلدارة  البيئية،  والخدمات  االستدامة  مجال  في 

وتنظيف المدينة. 
سعيد  حمد  الدكتور  التقى  فقد  سبق،  ما  إلى  إضافة 
مصر، في  ــي  األراض واستصالح  الزراعة  وزيــر   الشامسي، 
معالي السيد القصير، وبحثا معًا آفاق التعاون في المجاالت 

الزراعية المختلفة.
من  كبير  عدد  في  االقتصادية  األنشطة  تزايد  ظل  في 
بين  القائمة  الثنائية  العالقات  أّن  في  شك  ال  القطاعات، 
منحًى  ستتخذ  ومصر  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولتي 

تصاعديًا أكبر عن ذي قبل. 

 من شأن قرض مكتب 
أبوظبي للصادرات 

)أدكس( التابع لصندوق 
أبوظبي للتنمية أن 
يسمح لشركة جنان 

اإلماراتية، بتصنيع وتوريد 
أنظمة الري الالزمة إلحدى 
أكبر المصافي في العالم 

لمعالجة وتكرير وإنتاج 
السكر في مصر.

 هناء الرستماني، 
الرئيس التنفيذي 

 لمجموعة بنك
أبوظبي األول.

 سعادة الدكتور 
حمد سعيد الشامسي، 
سفير الدولة لدى مصر، 

خالل لقائه مع معالي 
السيد القصير، وزير 

الزراعة واستصالح 
األراضي بمصر.

 معالي نيفين جامع، 
وزيرة التجارة والصناعة 

المصرية وسعادة الدكتور 
حمد سعيد الشامسي، 
سفير الدولة لدى مصر 

في القاهرة.

تقرير العدد
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غرفة أبوظبي ترحب بأعضاء مجلس اإلدارة الجدد
وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  أعضاء  وّجه 
مقام  إلى  واالمتنان  الشكر  جزيل  أبوظبي 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
التي  الغالية  الثقة  على  المسلحة،  للقوات 
للغرفة،  الجديد  المجلس  ألعضاء  سموه  أوالها 
مسيرة  في  االستمرار  على  العهد   مجددين 
أبوظبي  إمارة  وخدمة  الخاص،  القطاع  دعم 
الساحة  على  مكانته  وتعزيز  أعمالها  ومجتمع 

االقتصادية اإلقليمية والعالمية.
المزروعي،  محمد  عبداهلل  سعادة   وقال 
وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس 
الجديد  للمجلس  الجدد  األعضاء  »إن  أبوظبي: 
المختلفة  الحيوية  القطاعات  أغلبية  يمثلون 
ودعم  تمثيل  ضمان  بهدف  وذلك  اإلمارة،  في 
إمارة  الشركات بكافة أحجامها والتي تتخذ من 

أبوظبي مقرًا لها«.
يهدف  الجديد  التشكيل  أن  سعادته  وأكد 
أبوظبي  مسيرة  في  جديدة  مرحلة  تدشين  إلى 
متكاملة،  باستراتيجية  والعمل  التنموية، 

عمل  استراتيجية  أكبر  انطالق  مع  تتماشى 
وطنية من نوعها لالستعداد لرحلة تنموية رائدة 
القطاعات  في  المقبلة  الخمسين  للسنوات 
الحيوية كافة، ال سيّما على الصعيد االقتصادي.
خبراتنا  كل  بحشد  »نلتزم  سعادته:  وأضاف 
األعمال  قطاع  في  إرثنا  على  والبناء  وإمكاناتنا 
المراكز  خريطة  على  أبوظبي  موقع  لتعزيز 
المستثمرين،  ِقبَل  من  طلبًا  األكثر  التجارية 
وترسيخ  األجنبية،  لالستثمارات  جذبًا  واألكثر 
رئيسًا لألفكار المبتكرة  سمعتها بوصفها داعمًا 
الرائدة«. واالستثمارية  االقتصادية   والتجارب 

أبوظبي  غرفة  مواصلة  إلى  سعادته  أشار  كما 
الجهود،  ومضاعفة  الرئيسة  بالمهام  القيام 
والجودة  الكفاءة  مستوى  ورفع  اإلنجاز،  وتسريع 
إجرائية  بيئة  تهيئة  في  يسهم  بما  األداء،  في 
إمارة  في  األعمال  بيئة  تدعم  مرنة  وتشريعية 
التي  االقتصادية  القطاعات  وتتعدى  أبوظبي. 
من  أساسيًا،  قطاعًا   15 الجدد  األعضاء  يمثلها 
الصحية  والرعاية  المالية  الخدمات  ضمنها 
والزراعة  واالتصاالت  اللوجستية  والخدمات 

مجاالت  وتشمل  والتكنولوجيا.  والصناعة 
أعمالهم الشركات العامة المدرجة ومجموعات 
والشركات  الجنسيات  متعددة  الشركات 

العائلية والشركات الناشئة.

جائزة الشيخ خليفة للتميز تعلن عن فئة جديدة
الشيخ  لجائزة  العشرون  الدورة  انطلقت 
جديدة  فئة  باستحداث  للتميز  خليفة 
للتكريم، وهي »النخبة المتميزة«، وذلك 
والمؤسسات  للشركات  الفرصة  إلتاحة 
بالتقدم  المعروفة،  والعالمية  المحلية 

للجائزة وتعزيز سمعتها إقليميًا وعالميًا. 
عبدالجليل  سعيد  سعادة  أعلن  وقد 
الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ 
العشرين  الدورة  إطالق  عن  للتميز  خليفة 
مؤتمر  خالل   ،2022  –  2021 للجائزة 
الجائزة  مكتب  في  مؤخرًا  ُعقد  صحفي 
أبوظبي بمقر  التابع لغرفة تجارة وصناعة 

الغرفة الرئيس في العاصمة اإلماراتية.
محمد  سعادة  من  كل  المؤتمر  حضر 
البلوشي  راشد  وسعادة  الظاهري،  سالم 
وسعادة محمد هالل المهيري، وهم أعضاء 

اللجنة العليا للجائزة، والبروفيسور هادي التيجاني المنسق العام للجائزة. 
الفهيم  سعادة  وصفها  التي   19 للدورة  بالنسبة  الحال  كانت  وكما 
بالدورة  المتصلة  التدريبية  والجلسات  والورش  الندوات  فإن  بالمتميزة، 

العشرين سوف تُعقد افتراضيًا. 
للتميز  خليفة  الشيخ  جائزة  أن  كلمته،  في  الفهيم  سعادة  وأكد 
هي  إنما  آخرون،  ويخسره  البعض  به  يفوز  للتنافسية،  إطار  مجرد  ليست 
أعمالهم،  لماهية  جلي  بتصوٍر  المشاركين  لتزويد  صمم  متكامل  برنامج 
نقاط  وتحديد  ومنشآتهم،  مؤسساتهم  حقائق  إلى  بالتعرف  لهم  يسمح 
عليها  والتركيز  وتطويرها  تعزيزها  على  العمل  يتم  حتى  لديهم،  القوة 
التغير إحداث  خاللها  من  يتم  ومشروعات  تطويرية  مبادرات  إلى   وتحويلها 

اإليجابي المطلوب.

طفرات  العشرين،  دورتها  في  الجائزة  حققت  فقد  ذلك،  على  عالوة 
الشركات  كذلك  الدولة،  مؤسسات  لتشمل  أفقيًا  انتشارها  في  هائلة 
إذ  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  المرموقة  اإلقليمية  والمؤسسات 
األهداف  أن  بالضرورة  المؤسسي  التميز  فقه  في  عليه  المتعارف  من  إنه 
تنمية  وهي  رئيسة،  محاور  ثالثة  في  تتمثل  التميز  لبرامج  االستراتيجية 
أفضل  وتحقيق  والفاعلية،  الكفاءة  وزيادة  البشرية،  الموارد  وتطوير 

النتائج المالية والتشغيلية. 
جدير بالذكر أن آخر موعد للتقدم والتسجيل لجائزة الشيخ خليفة للتميز، 
 30 هو  المطلوبة  الوثائق  لتسليم  موعد  آخر  أن  كما   .2021 أكتوبر   31 هو 
نوفمبر 2021. وسوف تبدأ مراحل وإجراءات التقييم والزيارات الميدانية في 

الفترة بين شهري ديسمبر 2021 ويناير 2022..
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األخبار




