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كنا قد سلطنا الضوء في بداية العام الحالي على أن 2020 هو عام 
االستعداد للخمسين، ما يعني التحضير لتحقيق قفزات نوعية أخرى 

جديدة نحو مستقبل مستدام. وهذا العدد من المجلة يعد استثنائيًا، 
إذ يصدر في وقت يحتفل فيه الشعب اإلماراتي بمرور 50 عامًا على 

تأسيس االتحاد. وتعكس اإلنجازات والنجاحات التي حققتها البالد خالل 
العقود الخمسة الماضية، رؤية مؤسسي الدولة والطموحات التي 
وضعتها الحكومة الرشيدة نصب عينيها، لرفاه وسعادة اإلماراتيين، 

واالرتقاء بمكانة الدولة لتصبح رائدة في مختلف المجاالت على 
الصعيد العالمي. فالمستقبل أمامنا؛ وإننا نحث الُخطى لتحقيق 

أهداف مشروعات الخمسين السامية.
وإذ تتطلع دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو المستقبل، 

نستشرف بكل ثقة رؤية طموحة لترسيخ قطاع التكنولوجيا من خالل 
القّمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 التي أكدت على دور تقنيات 

الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي وغيرها من التقنيات 
المتطورة في إحداث تغيير إيجابي في شتى المجاالت، وذلك من 

خالل الجهود الحثيثة لدفع عجلة النمو، خاصة بعد انحسار تفشي 
جائحة »كوفيد - 19«. وقد نجحت القمة في تسليط الضوء على 

الجهود التي تنتهجها دولة اإلمارات العربية المتحدة على وجه العموم، 
وأبوظبي على وجه الخصوص في احتضان االقتصاد الرقمي وترسيخ 

ريادتهما في هذا المجال.
وعند األخذ باالعتبار األمن الغذائي، فقد أولت العاصمة اإلماراتية 
هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، وبادرت حكومة أبوظبي إلى إطالق منصة 
جديدة للجمع بين أصحاب المصالح في قطاعي الزراعة العام والخاص 

وغيرهما من القطاعات ذات العالقة. وشهدت النسخة األولى من 
أسبوع أبوظبي للزراعة واألمن الغذائي حضور خبراء في القطاع من 
مختلف أنحاء العالم لمشاركة األفكار واالقتراحات لتذليل الصعوبات 
ومواجهة تحديات األمن الغذائي. وإضافة إلى ضخ استثمارات في 

القطاع، ال تدخر حكومة أبوظبي جهدًا في دعم شركات تكنولوجيا 

الزراعة الناشئة المتخصصة في الزراعة العمودية والزراعة في األماكن 
المغلقة وتربية األحياء المائية، بوصفها جزءًا من استراتيجيتها الشاملة 

لتحقيق أهداف األمن الغذائي الوطنية.
جدير بالذكر أن فوائد هذه المبادرات التنموية تتجّلى في االنتعاش 

المستمر لالقتصاد المحلي، إذ شهد قطاع المصارف نموًا إيجابيًا 
في العوائد خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي، مع نظرة 

واعدة للمزيد من االزدهار خالل العام المقبل. كما يعيش قطاع التجزئة 
فترًة من التفاؤل مع ارتفاع معدالت ثقة المستهلكين بشكل مستمر. 
عالوة على ذلك، تستمر المبادرات الجديدة في دعم قطاع الشركات 

الصغيرة والمتوسطة، أبرزها مبادرات بنك أبوظبي األول ومدينة 
مصدر وغيرها، حيث من شأن هذه المبادرات أن تعزز من مسيرة ازدهار 

منظومة ريادة األعمال.
وعند الحديث عن الشركات التي أسهمت في نمو اقتصاد 

أبوظبي، نستذكر موانئ أبوظبي، حيث أعلنت المجموعة عن نمو 
بنسبة 21% في اإليرادات للنصف األول من العام الحالي، مقارنًة 

بالعام الماضي، وذلك بفضل الجهود التنموية المحلية والمؤسسية، 
وتنويع األعمال الجديدة وعقود التأجير والشركات الجديدة. وهكذا 

 نحتفل بمختلف اإلنجازات التي أسهمت في ازدهار المجموعة
بوصفها مشغل الموانئ العالمية الرائدة والمناطق الصناعية 

والخدمات اللوجستية.
وباإلنابة عن غرفة أبوظبي، أتوجه إلى قراء المجلة األعزاء بأحر 

التهاني بمناسبة عيد االتحاد الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
فهنيئًا لنا جميعًا

محمد هالل المهيري
مدير عام غرفة أبوظبي
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 االحتفاالت بعيد 
االتحاد الخمسين 

تسلط الضوء على 
إنجازات الماضي لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
وطموحاتها المستقبلية.

 ستكون العروض 
الجوية أحد أشكال 

االحتفال بعيد االتحاد 
الخمسين في أبوظبي.

االتحاد  بعيد  المتحدة  العربية  اإلمارات 
تحتفي  التي  المناسبة  الخمسين، 
تسليط  عن  فضاًل  الرشيدة،  وقيادتها  الدولة  مؤسسي  برؤية 
البارز الذي شهدته الدولة خالل العقود  الضوء على التقدم 

الخمسة الماضية. 
 50 قبل  الذهبي  باليوبيل  االحتفاالت  بدأت  حين  وفي 
من  الثاني  في  سيقام  الرسمي  االحتفال  أن  غير  يومًا، 
عرض  يتبعه  دبي،  إمارة  في  حتا  بمدينة  الحالي  ديسمبر 
في  ويستمر  الجمهور،  من  العامة  أمام  مفتوح  مسرحي 

الفترة من 4 ولغاية 12 من الشهر ذاته.
على  تقع  حيث  االستراتيجي،  بموقعها  حتا  وتشكل 
من  مهمًا  جزءًا  السبع،  اإلمارات  جميع  من  مماثلة  مسافة 
أنها  كما  الغني.  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولة  تاريخ 
تروي التي  باآلثار  حافلة  بالحياة  تنبض  سياحية  وجهة   تعد 

حكاية المكان.
مدير  الكتبي،  شيخة  ــادت  أف المناسبة،  هــذه  وفــي 
االستراتيجية اإلبداعية لعام الخمسين في تقرير لوكالة أنباء 
الخمسين  االتحاد  بعيد  الرسمي  االحتفال  بأن  )وام(  اإلمارات 
مذهاًل  عرضًا  سيشهد  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم لدولة 
والطبيعة  الناس  بين  العميقة  الروابط  على  الضوء  يسلط 

والتكنولوجيا.
المسرحية  التجربة  ستأخذ  »كما  الكتبي:  وأضافت 
الحجر  جبال  أحضان  ضمن  حتا  سد  في  تقام  التي  العائمة 
التي  الفترة  من  األرض،  تاريخ  عبر  رحلة  في  المشاهدين 
سبقت االتحاد إلى الخمسين عامًا التي تلتها. كما سيسلط 
العرض الضوء من خالل السرد القصصي اإلبداعي والفني 
المستقبل  عن  فريدة  لمحة  ويقدم  الحاضر  إنجازات  على 

الواعد الذي ينتظر كل من يعتبر اإلمارات وطنًا له«.
أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  تشهد  متصل،  نحو  على 
العربية  اإلمارات  دولة  قيام  ذكرى  بمناسبة  مميزة  احتفاالت 
أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائرة  كشفت  وقد  المتحدة، 
يتضمن  الذي  الخمسين  االتحاد  عيد  احتفاالت  برنامج  عن 
في  االستثنائية  والتجارب  الفعاليات  من  متنوعة  أجندة 
والزوار  بالمقيمين  ترحب   2021 ديسمبر  و3   1 بين  الفترة 
بعروض  البرنامج  سيتكلل  للدائرة  فوفقًا  سواء.  حد  على 
العين  ومدينة  أبوظبي  كورنيش  سماء  تضيء  نارية  ألعاب 
نهاية  عطلة  في  المارية  جزيرة  عن  فضاًل  الظفرة  ومنطقة 
األسبوع. كما يستضيف نادي أبوظبي للرياضات الجوية في 
الثاني من ديسمبر عرضًا للقفز المظلي والسباحة في الجو 

الدولة تحتفل علم  يحملون  مظليًا   16 سيضم  مذهلة،  بتشكيالت 
المدينة.  فوق  األجواء  في  الخمسين  شعار  يشّكلون  بينما 
مع  بالتعاون  جويًا  عرضًا  العاصمة  ستشهد  لذلك،  إضافة 
نادي الجزيرة، مع قيام نحو 50 طائرة بقيادة طيارين محليين 
دولة  علم  مع  الهوائي  والتزلج  الباراموتور  عروض  بتقديم 

اإلمارات العربية المتحدة.
وتتواصل الفعاليات، مع احتفاالت عيد االتحاد الخمسين 
ولغاية   1 من  الفترة  في  الحديريات  جزيرة  وسط  مرسانا   في 
3 من شهر ديسمبر الحالي، إلى جانب متنزه الشيخة فاطمة 

وقصر المويجعي. 
عدة،  فنية  عروضًا  الثقافي  المجمع  يستضيف  كما 
»المجّمع  قصة  يروي  الذي  التفاعلي  المعرض  جانب  إلى 
واألفالم  التركيبية  الفنية  األعمال  عن  فضاًل  الثقافي«، 
مجموعة  السعديات  منارة  وستعرض  إلماراتيين.  القصيرة 
إماراتيين  مبدعين  لفنانين  التركيبية  الفنية  األعمال  من 
أيضًا. وسوف تشهد اإلمارة انطالق عدد من العروض الغنائية 
بينهم  من  البارزين،  الفنانين  من  لمجموعة  المباشرة 
الذي سيقدم عرضه في قصر الحصن،  العامري  الفنان حمد 
بمتحف ديسمبر  من  الثالث  في  أحالم  النجمة  تتألق   بينما 

اللوفر أبوظبي.
عيد  احتفاالت  في  خليفة  بن  محمد  بيت  يشارك  فيما 
االتحاد الخمسين بتزيين كامل البيت بأضواء ملونة مماثلة 
كما  قديمًا.  المناسبات  في  تُستخدم  كانت  التي  لتلك 
قطع  عرض  عبر  الوطني  باليوم  الجاهلي  قلعة  تحتفل 
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 احتفاالت عيد االتحاد 
الخمسين بدأت قبل 

خمسين يومًا.

مجال  في  الثقافية  األنشطة  من  ومجموعة  تاريخية،  أثرية 
الفنون والموسيقى والطهي، وغيرها. ويستضيف المجلس 
وثائقي  فيلم  عرض  الحصن  قصر  في  الوطني  االستشاري 
زايد  الشيخ  عهد  منذ  المجلس  بدايات  على  الضوء  يسلط 
للمغفور  التاريخي  االفتتاحي  الخطاب  إلى  وصواًل  األول 
ثراه. وسوف  زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب اهلل  له، الشيخ 
يحظى أول 50 زائرًا للمجلس في الثاني من ديسمبر بتجربة 

حصرية خاصة. 
خالل  من  الذهبي  باليوبيل  ياس  جزيرة  تحتفل  بدورها، 
تطرح  بينما  الفريدة،  والتجارب  العروض  من  باقة  تنظيم 
العديد من مرافقها الترفيهية وفنادقها ومطاعمها مجموعة 
خمسين  مدار  على  الحصرية  والمسابقات  العروض  من 
البيع بالتجزئة والمأكوالت في  يومًا. وستشارك أيضًا، منافذ 
حافلة  باقة  مول  الشرق  بوابة  ينظم  كما  الدولة.  احتفاالت 
عرض  مثل  ديسمبر،  من  الثاني  في  تنطلق  الفعاليات  من 
التي  الخمسين  قصة  مجلس  وتجربة  زايد،  الشيخ  هولوغرام 
تروي مسيرة اإلمارات على مدار الخمسين عامًا الماضية من 
يوميًا  العرضان  ويقام  األرشيفية،  الصور  من  مجموعة  خالل 

حتى الرابع من ديسمبر.
في  الطهي  فنون  موسم  يواصل  ذلك،  إلى  إضافة 
مختلف  في  ديسمبر  من  التاسع  حتى  فعالياته  أبوظبي 
االتحاد،  عيد  احتفاالت  مع  بالتزامن  وذلك  العاصمة،  أرجاء 
في  ــًا  ودروس متنوعة  وتجارب  وفعاليات  عروضًا  ويقدم 
الطهي تسلط الضوء على معايير الجودة والتميز في قطاع 
الضيافة باإلمارة. كما تحتفل مرافق المأكوالت والمشروبات 
تجارب  بتقديم  الذهبي  باليوبيل  الموسم  في  المشاركة 
وفي  أطباقها.  أفضل  عن  شهية«  »قصة  تروي  استثنائية 
من  وأكثر  تسوق  مركز   17 التجربة  هذه  في  يشارك  حين 
ألذ األطباق مقابل رسوم  100 مطعم، عبر توفير قائمة من 
ويوفر  الشتاء  لفصل  للتسوق  أبوظبي  موسم  يعود  رمزية، 

أبرز  في  حصرية  تسوق  وتجارب  ترويجية  وعروضًا  تخفيضات 
المتاجر ومراكز التسوق في اإلمارة خالل الفترة من 2 ديسمبر 

ولغاية 31 يناير 2022. 
في السياق ذاته، خطط معرض إكسبو 2020 لالحتفال 
وسيتم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل 
اإلمارات  تاريخ  تجسد  ودوليًا  وطنيًا  واحتفااًل  عرضًا   150 تبني 
95 دولة، إلى جانب عروض غنائية  السبع بدعم فنانين من 
مرافق  مختلف  في  الوطن  تراث  تعكس  تقليدية  وأخرى 
معرض إكسبو. وال يكتمل االحتفال من دون األلعاب النارية 

والعروض االحتفالية وغيرها من الفعاليات لترفيه الزوار. 
في  تقام  التي  اإلماراتية  الثقافية  الفعاليات  أبرز  ومن 
وغيرها  الفوالة  ومحادثات  صميم  جناح   ،2020 إكسبو 
ذلك  كل  واألطعمة،  والتصميم  بالتجزئة  البيع  تجارب  من 
مؤسسة  من  وبتنظيم  اإلماراتية.  بالتجربة  احتفااًل  وأكثر، 
عروضًا  دبي  إمارة  ستستضيف  والتجزئة،  للمهرجانات  دبي 
الطراز  من  ترفيهية  فعاليات  جانب  إلى  وطنية،  ومسيرات 
في  الدولة  سماء  تزين  نارية  ألعاب  عن  فضاًل  العالمي، 

الوجهات الرئيسة باإلمارة.
لالحتفاء  عدة  برامج  الشارقة  إمارة  وضعت  جهتها،  من 
مدرج  في  االتحاد،  لقيام  الخمسين  الذكرى  بمناسبة 
وجزيرة  المجاز  ومسرح  الوطني  الشارقة  ومتنزه  خورفكان 
في  التراثية  والقرية  المدام  وبلدية  الحصن  دبا  في  الحصن 
الحمرية ومتنزه كورنيش كلباء والقرية التراثية بالذيد، ومن 
أبرز هذه الفعاليات عروض للسيارات الكالسيكية واألمسيات 

الشعرية وعروض الصقارة وغيرها من الفعاليات الثقافية.
ونجاحات  إنجازات  المتحدة  العربية  اإلمارات  شهدت  لقد 
عدة خالل الخمسين عامًا الماضية سيتم تخليدها في التاريخ 
التحديات  خوض  من  الدولة  تمكنت  فقد  ذهب؛  من  بحروف 
والتفوق واالرتقاء بمكانتها في مصاف الدول الكبرى، لتوفير 

الرفاه واستشراف مستقبل واعد للجيل القادم. 

اليوم الوطني لدولة اإلمارات
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نظرة مستقبلية واعدة
قطاع المصارف بدولة اإلمارات العربية المتحدة يُنهي العام الحالي بنجاح كبير، مع نظرة واعدة 

لعام 2022، مدفوعًا بتعاٍف مستقر خالل األشهر التسعة األولى من العام. 

القطاع المصرفي
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اإلمــارات  وبنوك  مصارف  من  العديد 
نتائجها  عن  المحلية  المتحدة  العربية 
المالية مؤخرًا للربع الثالث من العام الحالي، بعد أن تجاوزت 
وتعزيز  تدريجيًا  التعافي  من  خاللها  تمكنت  صعبة«  »مرحلة 
أدائها في عدد من المؤشرات، مثل جودة األصول والسيولة 
لإليداع  اإلقراض  ومعدالت  واألرباح  الودائع  ونمو  واإلقراض 

والتكلفة ورأس المال.
اإلمارات  دولة  بنوك  أكبر  األول،  أبوظبي  بنك  أعلن  فقد 
الممتدة  للفترة  المالية  نتائجه  عن  مؤخرًا  المتحدة،  العربية 
بين شهري يناير وسبتمبر من العام الحالي، إذ وصل صافي 
 ،%26 9,2 مليارات درهم، بنمو نسبته  أرباح المجموعة إلى 
ارتفعت  حين  في   .2020 عام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنًة 
نفسها  الفترة  مع  مقارنة   ،%17 بنسبة  التشغيلية  اإليرادات 
األعمال  بيئة  نمو  يعكس  ما  أيضًا،  الماضي  العام  من 
التداوالت،  ألنشطة  القوي  واألداء  الرسوم،  إيرادات  وتحسن 
الفائدة.  أسعار  انخفاض  أثر  من  الحد  في  أسهم  الذي  األمر 
وارتفعت التكاليف التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من 
العام الماضي نتيجة االستثمارات المتواصلة في المبادرات 
الرقمية واالستراتيجية، إلى جانب احتساب أعمال بنك عوده 
983 مليار درهم، بارتفاع نسبته  مصر. وبلغ إجمالي األصول 

7% خالل األشهر التسعة األولى من عام 2021. 
أرباح  صافي  حققت  أنها  المجموعات  إنجازات  أبرز  ومن 
في   %34 بارتفاع  درهم،  مليارات   3,9 إلى  وصل  قياسيًا 
مع  مقارنة  و%54،  الثاني،  الربع  مع  مقارنة  الثالث،  الربع 
الفترة نفسها من عام 2020. كما حافظت المجموعة على 

معدالت قوية من السيولة ورأس المال وجودة األصول.
تقول هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
النشاطات  في  الملحوظ  االنتعاش  »بفضل  األول:  أبوظبي 
بنك  حقق  عام،  بشكل  والمنطقة  أبوظبي  في  االقتصادية 
من  األولى  التسعة  األشهر  خالل  متميزًا  أداًء  األول  أبوظبي 
عام 2021، ما يعكس التقدم الملحوظ في خططنا الرامية 
لتحقيق النمو والتقدم، في الوقت الذي نواصل فيه القيام 

بدور رئيس ومؤثر في تسريع وتيرة التعافي االقتصادي«.

أعلنت

التجاري  أبوظبي  بنك  أعمال  حظيت  ذلك،  على  عالوة 
بدفعة تفاؤل كبيرة، حيث نجحت المجموعة بتحقيق صافي 
التسعة  األشهر  خالل  درهم  مليارات   3,8 إلى  وصل  أرباح 
مقارنة   ،%36 نسبته  بارتفاع  الحالي،  العام  من  األولى 

بالفترة نفسها من العام الماضي. 
عام  الثالث  للربع  المالي  األداء  تقرير  إصدار  وبمناسبة 
بنك  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  عريقات،  عالء  أفاد   ،2021
أبوظبي التجاري، بأن بنك أبوظبي التجاري حافظ على أدائه 
وبلغ   ،2021 عام  من  األولى  التسعة  األشهر  خالل  القوي 
الفترة  هذه  خالل  المساهمين  حقوق  متوسط  على  العائد 
11%، في حين ارتفع صافي األرباح بنسبة 36% على الرغم 

من معدالت الفائدة المنخفضة السائدة في األسواق.
التحديات  مواجهة  في  نجحنا  »بينما  عريقات:  وأضاف 
فقد  الماضي،  العام  خالل   »19  - »كوفيد  بجائحة  المتعلقة 

 عالء عريقات،
الرئيس التنفيذي لمجموعة 

بنك أبوظبي التجاري.

 مجموعة بنك أبوظبي 
األول حققت نجاحًا كبيرًا، 

ووصلت العائدات إلى 
9,2 مليارات درهم خالل 
األشهر التسعة األولى 

من العام الحالي.
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متينة  أسس  بناء  على  التجاري  أبوظبي  بنك  في  حافظنا 
وينعكس  جيدة.  وربحية  قوية  عمومية  ميزانية  وتحقيق 
تثبيت  بإعادة  مؤخرًا  بورز  آند  ستاندرد  وكالة  قيام  على  ذلك 
التصنيف االئتمان المرتفع لبنك أبوظبي التجاري. وفي ضوء 
بمكانة  البنك  يحظى  اإلماراتي،  االقتصاد  تعافي  استمرار 
قيمة  وتحقيق  المتعاملين  قاعدة  توسيع  من  تُمكنه  راسخة 
مستدامة من خالل االستثمار في مجال الصيرفة الرقمية عبر 

تقديم خدمات ومنتجات مصرفية رقمية مبتكرة«.
نموًا  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  أعلن  أخرى،  ناحية  من 
يعكس مسيرة التعافي التي تشهدها دولة اإلمارات العربية 
صافي  الثالث  الربع  خالل  المجموعة  حققت  فقد  المتحدة؛ 
أرباح وصل إلى 7,3 مليارات درهم بنمو نسبته 29%، مقارنًة 

بالعام الماضي. 
كما نجح بنك دبي التجاري في تحقيق أرباح صافية بلغت 
عام  من  األولى  أشهر  التسعة  لفترة  درهم  مليون   1,05
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   ،%28.8 بنسبة  لترتفع   2021
مليون   375 إلى  البنك  أرباح  صافي  ارتفع  كما   .2020 عام 
درهم بزيادة قدرها 28.8%، مقارنًة بالفترة نفسها من العام 
الموجودات  قيمة  بلغت  ذلك،  على  عالوًة  أيضًا.  الماضي 
 ،%16.2 نسبتها  بزيادة  درهم،  مليارات   107,8 نحو  واألصول 
مليار درهم خالل الفترة نفسها   92,8 مقارنة بما يصل إلى 
من العام الماضي. الجدير بالذكرأن األداء التشغيلي القوي 
واألصول،  الموجودات  حجم  ارتفاع  نتيجة  رئيس  بشكل  جاء 
وانخفاض تكلفة التمويل وقوة اإليرادات التشغيلية وغيرها.
وعلى الرغم من التحديات المفروضة، إال أن بنك الشارقة 
نجح أيضًا في تحقيق أداء مالي ملحوظ خالل األشهر التسعة 
العامة  الميزانية  حافظت  حيث  الحالي،  العام  من  األولى 
للمجموعة على قوتها، في حين بلغ إجمالي األصول 38,50 
حقوق  إجمالي  بلغ  كما   .%7 بنسبة  بزيادة  درهم،  مليار 
المساهمين 3,77 مليارات درهم بزيادة نسبتها 19%، مقارنًة 
المجموعة  تستمر  كما  الماضي.  العام  من  نفسها  بالفترة 
بالمحافظة على مستويات عالية الجودة لألصول ومقاييس 
نهج  على  بالمحافظة  الصارم  اللتزامها  نتيجة  متينة  أخرى 

منّظم ومرّكز لإلقراض وسبل التسديد ومصادر الدخل.

في السياق ذاته، أفاد بنك رأس الخيمة الوطني بأنه حقق 
نموًا في صافي األرباح بنسبة 21.9% منذ بداية العام. وفي 
أرباح  بيان صحفي صادر عن البنك، أعلن عن تحقيق صافي 
التسعة  لألشهر  إماراتي  درهم  مليون   534,7 قدرها  موحدة 
مليون   438,6 مع  مقارنة   ،2021 سبتمبر   30 في  المنتهية 
حين  في  الماضي.  العام  من  نفسها  للفترة  إماراتي  درهم 
54,5 مليار درهم  بلغت قيمة إجمالي الموجودات واألصول 
4.1% على أساس سنوي و3.3% منذ  إماراتي، بزيادة قدرها 

بداية العام وحتى تاريخه.
على النهج ذاته، حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحًا صافية 
بلغت 90,4 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
نفسها  الفترة  عن   %36.4 قدرها  بزيادة   ،2021 سبتمبر   30
الرئيسة  األعمال  نشاط  تحسين  خالل  من   ،2020 عام  من 
صافي  وارتفع  للبنك.  الرقمية  المبادرات  عبر  الجيد  والتقدم 
بالفترة  مقارنة  أشهر،  الثالثة  لفترة  ملحوظ  بشكل  األرباح 

نفسها من عام 2020.

 بنك رأس الخيمة 
الوطني يحقق ارتفاعًا 

في صافي األرباح 
بنسبة 21.9% خالل 
األشهر التسعة من 

العام الحالي.

 بنك الفجيرة الوطني 
يحقق أرباحًا صافية 
 بلغت 90,4 مليون 
درهم خالل األشهر 

التسعة األولى للعام 
الحالي أيضًا.

 إجمالي أصول بنك 
الشارقة حتى فترة 

30 سبمتبر من العام 
الحالي، بلغت نحو 
38,50 مليار درهم.

القطاع المصرفي
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المصارف  على  المالي  األداء  في  التحسن  يقتصر  ولم 
قويًا  أداًء  اإلسالمية  البنوك  شهدت  حيث  فقط،  التجارية 
اإلمارات  مصرف  أرباح  صافي  ارتفع  فقد  الثالث.  الربع  خالل 
اإلسالمي بقوة إلى 804 ماليين درهم لفترة التسعة أشهر 
الممول  غير  الدخل  تحسن  نتيجة   2021 العام  من  األولى 
تحسن  يعكس  ما  المخاطر،  تكلفة  في  الكبير  واالنخفاض 

بيئة األعمال. 
وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 14%، مقارنة بالفترة ذاتها 
من  الثالث  بالربع  مقارنة   %43 وبنسبة  السابق  العام  من 
أعمال  مسار  فإن  ذاته،  اإليجابي  السياق  وفي   .2020 عام 
بنك دبي اإلسالمي، يعكس نمط االتجاه السائد في الدولة، 
إذ حقق البنك نموًا ربع سنوي قويًا في إجمالي الدخل، حيث 
العام  عن   %4 بنسبة  لترتفع  درهم  مليارات   8,9 إلى  وصل 
اتجاهه  على  البنك  في  األرباح  صافي  حافظ  كما  الماضي. 
ارتفع بنسبة  التصاعدي، خالل األرباع القليلة الماضية، حيث 
19% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 3,1 مليارات درهم، 
المدروسة  باإلدارة  مدفوعًا  تاريخه،  حتى  العام  بداية  منذ 

للتكاليف، وخفض مخصصات انخفاض القيمة.
)موديز(  المستثمرين  لخدمات  موديز  وكالة  وعــزت 
في  والبنوك  المصارف  قطاع  يشهده  الذي  القوي  التعافي 
أن  المتوقع  من  للوكالة  فوفقًا  العمل؛  بيئة  إلى  الدولة 
األساسية  المالية  المقومات  دعم  في  العامل  هذا  يسهم 

للبنوك، وبصفة خاصة الربحية، الرسملة، والسيولة.
القطاع،  يشهدها  التي  اإليجابية  التحوالت  إلى  ونظرًا 
للجدارة  االئتماني  تصنيفها  تثبيت  عن  موديز  وكالة  أعلنت 
وهي  إماراتية،  بنوك   8 لـ  الطويل  المدى  على  االئتمانية 
التجاري«،  »دبي  اإلسالمي«،  »أبوظبي  التجاري«،  »أبوظبي 
األوسط  الشرق  سي  بي  إس  »إتــش  اإلســالمــي«،  »دبــي 
الخيمة  و»رأس  الوطني«،  »الفجيرة  »المشرق«،  المحدود«، 

تقريرها  في  »موديز«  أعلنت  نفسه،  الوقت  وفي  الوطني«. 
يتعلق  فيما  الثمانية  للبنوك  المستقبلية  نظرتها  تغيير  عن 
بودائعها وجدارتها االئتمانية على المدى الطويل، متى كان 

ذلك قاباًل للتطبيق من سلبية إلى ُمستقرة.
ــراءات  اإلج إلى  القطاع  تعافي  في  الفضل  ويعود 
المركزي،  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  انتهجها  التي 
لدعم  الحالي،  العام  من  مارس  شهر  في  عنها  أعلن  والتي 
اإلجراءات  هذه  تسهم  لم  حيث  الدولة،  في  المالي  النظام 
تفشي  عن  الناجمة  اآلثار  من  المحلي  االقتصاد  حماية  في 
الجائحة فحسب، بل عملت أيضًا على تحفيز عملية التعافي.

 معالي
عبدالعزيز الغرير، رئيس 

مجلس إدارة اتحاد 
مصارف اإلمارات.

 القطاع المصرفي 
في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة شهد 
تعافيًا مستقرًا خالل 

العام الحالي.
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اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  الغرير،  عبدالعزيز  معالي  وأكد 
مصرف  اتخذها  التي  الشاملة  اإلجراءات  أن  اإلمارات  مصارف 
المناسب  الوقت  في  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات 
لدعم النظام المالي، قد أسهمت بشكٍل واضح في تعافي 
مشيرًا  كورونا.  جائحة  تأثيرات  من  اإلمارات  اقتصاد  وحماية 
ما  إلى  وصلت  دعم  حزمة  خصصت  اإلمارات  دولة  أن  إلى 
منها  المصارف  حصة  وتجاوزت  درهم،  مليار   400 من  يقرب 
التكلفة  ذات  التسهيالت  من  واستفاد  درهم.  مليار   250
المصارف  درهم  مليار   100 قيمتها  بلغت  التي  الصفرية 
واألفراد والشركات، حيث يّسرت إدارة السيولة للمصارف من 
من  استفاد  كما  تكلفة.  دون  من  المضمون  التمويل  خالل 
مئات  الموجه  االقتصادي  للدعم  المركزي  المصرف  برنامج 
الشركات  من  اآلالف  وعشرات  األفراد،  المتعاملين  من  اآلالف 
شركات من  اآلالف  عن  فضاًل  والمتوسطة،   الصغيرة 

القطاع الخاص.
نظرًا  الدولة  في  البنوك  قطاع  نمو  الستقرار  وتقييمًا 
إلى عدد من العوامل منها السيولة الكافية ومصدات رأس 
عملية  بدء  عزمه  عن  المركزي  اإلمارات  مصرف  أعلن  المال، 
بإصدارها  قام  التي  الدعم  لحزم  ومدروس  تدريجي  سحب 
بحلول  الموّجهة  الشاملة  االقتصادي  الدعم  خطة  ضمن 
2021، بينما يستمر استخدام تسهيالت المصرف  نهاية عام 
قروض  منح  في  صفرية  بتكلفة  باإلقراض  الخاصة  المركزي 

جديدة حتى منتصف عام 2022.
خالد  معالي  يقول  )وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة  وبحسب 
تقييمنا  »يوّضح  المركزي:  المصرف  محافظ  بالعمى،  محمد 
التعافي  استمرار  األخيرة،  االقتصادية  البيانات  أكدته  الذي 

التدريجي القتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة«. 
وأضاف معاليه: »بما أننا مقبلون على مرحلة التعافي من 
االستثنائية.  الدعم  لحزم  أقل  حاجة  هناك  ستكون  الجائحة، 
ونتوقع أن تقوم البنوك بدورها في دعم التعافي االقتصادي 
األفراد  من  المقترضين  إلى  األموال  تدفق  استمرار  وضمان 

والشركات من ذوي الجدارة االئتمانية«.
وإمكانية  قدرة  على  المركزي  المصرف  محافظ  ويؤكد 
عبدالعزيز  معالي  يقول  السياق  هذا  وفي  البنوك،  قطاع 
53 جهة ممولة  الغرير الذي يترأس اتحادًا يضم تحت مظلته 

الجهود  »أسهمت  المتحدة:  العربية  ــارات  اإلم دولة  في 
 %95 الحكومية في تعزيز أداء القطاع المصرفي، ما ساعد 
من  عليه  حصلت  الذي  الدعم  قيمة  رد  على  البنوك  من 

المركزي، وذلك بفضل التعافي والنمو«. 
المصارف  تحافظ  أن  »نتوقع  الغرير:  معالي  وأضــاف 
العام  من  الثاني  النصف  خالل  نموها  زخم  على  اإلماراتية 
الحالي، مدفوعة بتحسن ظروف التشغيل وكفاءة التكلفة 

والطلب على االئتمان«.
اإلمــارات  مصارف  اتحاد  إدارة  مجلس  أعضاء  أن  وذكر 
شبكات  وتنمية  الرقمنة  في  مكثف  بشكل  أيضًا،  استثمروا 

 الرقمنة أحد العوامل 
الرئيسة الداعمة لنمو 

قطاع المصارف.

 مصارف أبوظبي 
واإلمارات الشمالية 

 تتوقع استمرار 
مؤشر النمو باالرتفاع 
خالل الربع األخير من 

العام الحالي.

قطاع المصارف

القطاع المصرفي
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على  الطلب  لتزايد  نظرًا  بالتنافسية،  لالرتقاء  أعمالهم 
المنتجات والحلول الرقمية.

كما أشار المجلس إلى أن الطلب على القروض قد ارتفع 
في الفترة التي سبقت معرض إكسبو 2020، والذي حدده 
التعافي السريع للقطاع  الرئيسة في  بوصفه أحد العوامل 
المصرفي اإلماراتي واقتصاد الدولة بشكل عام بعد الجائحة 
بأن  تفاؤله  عن  المجلس  وأعرب  المقبلة.  األشهر  وخالل 
العديد من الشركات التي تزور اإلمارات حاليًا لحضور معرض 
إلى  التجارية  أنشطتها  من  جزءًا  تنقل  قد   2020 إكسبو 
الدولة وتبدأ في تأسيس استثمارات جديدة هنا، ما ينعكس 

إيجابًا على القطاع المصرفي.
الذي  والنمو  التنموية  المشروعات  هذه  تسهم  سوف 
خالل  البنوك  قطاع  أداء  في  القطاعات،  مختلف  تشهده 
مصارف  اتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  توقع  حيث  المقبل،  العام 
%8 بين  بمعدل  المصرفي  القطاع  أصول  نمو   اإلمــارات 

المصرف  وتوقعات  االقتصادي  التعافي  تواصل  مع  و%10، 
عالوًة   .%4.2 بنسبة  المحلي  الناتج  إجمالي  بنمو  المركزي 
يضم  الذي  للتمويل«  الدولي  »المعهد  يتوقع  ذلك،  على 
المالية،  والمؤسسات  البنوك  من  مجموعة  مظلته  تحت 

معدالت نمو أعلى بقليل مما يتوقع المصرف المركزي.
االقتصاديين  المحللين  كبير  إيراديان،  غابريس  يقول 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد: »نتوقع 
الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  في  النمو  ينتعش  أن 
في  %2.2 من  ويرتفع  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم  لدولة 

بأعلى  مدعومًا   ،2022 في   %4.9 إلى  ليصل   ،2021  
العالم،  مستوى  على  للجائحة  الُمضادة  التطعيم  معدالت 
السياحة،  قطاع  وتعافي  النفط،  إنتاج  في  واالنتعاش 
والرؤية  دبي،   2020 إكسبو  بمعرض  الُمتعلقة  واألنشطة 
االستراتيجية التي تم اإلعالن عنها في شهر سبتمبر الماضي 

لتحفيز االقتصاد.

وستسهم هذه النظرة المستقبلية التفاؤلية في تشجيع 
االبتكار  احتضان  إلى  تسعى  التي  بالدولة  البنوك  قطاع 

لخدمة القطاع والمتعاملين. 
خالل  الغرير  عبدالعزيز  معالي  وجه  متصل،  نحو  على 
تصور  بإعادة  المالي«  النظام  »مستقبل  مؤتمر  فعاليات 
تغير  التي  المدفوعات  ابتكارات  ذلك  في  بما  المال،  عالم 
وربط  القطاعات،  عبر  المشتركة  والمنصات  القطاع  قواعد 
البيانات  أن  إلى  مشيرًا  واحدة،  بوابة  في  والممولين  التجار 
النقدي  غير  العالم  هذا  سيحكمان  االصطناعي  والذكاء 
الجديد، حيث سيطلب المستهلكون توفير معامالت سريعة 

وآمنة وحلول مالية مستدامة. 

 جابريس إيراديان، 
كبير المحللين 

االقتصاديين لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا لدى المعهد 
الدولي للتمويل.

 معرض إكسبو 2020 
يقوم بدور محوري في 

دعم مسيرة نمو القطاع 
المصرفي في الدولة.
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مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
للربع  االئتمان  توجهات  استبيان  مؤخرًا 
على  الطلب  في  كبيرًا  ارتفاعًا  أظهر  الذي   2021 الثالث 

قروض األعمال خالل الربع الثالث من العام الجاري.
مسؤولي  نظر  وجهات  يعكس  الذي  لالستطالع  ووفقًا 
خدمات  تقدم  التي  التمويلية  والجهات  االئتمانية  الجهات 
التمويل في قطاع البنوك بالدولة، أظهر الربع الثالث أقوى 

نمو للطلب على القروض منذ عام 2014.
التعافي  في  للشركات  المستمرة  الثقة  ذلك  ويعكس 
الطلب  نمو  المتوقع  من  أن  المشاركون  وذكر  االقتصادي. 
معايير  بتغييرات  مدعومًا  والشخصية  األعمال  قروض  على 

االئتمان، خالل األشهر المقبلة.
أظهرت  إمارة،  كل  في  الطلب  معدالت  إلى  وبالنظر 
 نتائج االستطالع نموًا قويًا في اإلقبال على االئتمان والطلب
أبرزها  من  الدولة،  إمــارات  بمختلف  األعمال  قروض  على 

أبوظبي ودبي.
سبتمبر  شهر  بيانات  أن  إلى  االستبيان،  تقرير  وأشــار 
قطاعات  قروض  على  الطلب  في  قويًا  ارتفاعًا  عكست 
األعمال على مستوى إمارات الدولة المختلفة، االرتفاع الذي 
ذلك  في  بما  األعمال،  قطاعات  قروض  أنواع  مختلف  شمل 
شبه  والمؤسسات  المحلية  والشركات  الكبيرة  الشركات 
معايير  وشهدت  والصغيرة.  المتوسطة  واألعمال  الحكومية 
اإلقراض تقديم قروض األعمال للشركات الكبيرة والقروض 
القروض  على  الطلب  شهد  حين  في  تشديدًا،  التقليدية، 

اإلسالمية نموًا متوسطًا.
وتوقع المصرف المركزي أن يواصل الطلب على ائتمان 
الجاري  العام  من  األخير  الربع  في  بقوة  النمو  الشركات 
وارتفاع الطلب على قروض قطاعات األعمال على مستوى 
أنواع  مختلف  يشمل  الذي  االرتفاع  المختلفة،  الدولة  إمارات 
الكبيرة  الشركات  ذلك  في  بما  االعمال  قطاعات  قروض 

أصدر
استبيان المصرف المركزي... تنامي الطلب على قروض األعمال في دبي وأبوظبي

والشركات المحلية والمؤسسات شبه الحكومية والشركات 
المتوسطة والصغيرة.

من  الحالي،  العام  من  األخير  الربع  توقعات  وضمن 
مختلف  في  األعمال  قروض  على  الطلب  ارتفاع  المرجح 
والتجزئة  العقار  قطاعات  خاصة  االقتصادية،  القطاعات 
وتنمية  واالتصال  والتخزين  والنقل  والصناعة  والتجارة 

المشروعات وغيرها.
أن  المتوقع  فمن  الشخصي؛  اإلقراض  صعيد  على  أما 
مع  الحالي،  العام  من  األخير  الربع  في  نموًا  الطلب  يشهد 
استمرار تسهيل معايير اإلقراض. وأظهرت نتائج الربع الثالث 
نموًا يسيرًا في مختلف إمارات الدولة، وشّكل الدافع الرئيس 
النظرة  االستطالع،  في  المشاركين  بحسب  الطلب  لزيادة 
ونظرة  الدخل  في  والتغير  اإلسكان  لسوق  المستقبلية 

مستقبل سوق المال ومعدالت الفائدة.

القطاع المصرفي
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في إطار سعيها إلى تنمية وتطوير النظام االقتصادي لقطاع الغذاء وتكنولوجيا الزراعة فيها، تبذل العاصمة اإلماراتية 
جهودها كافة في مواكبة التقنيات المبتكرة وتعزيز األمن الغذائي. 

18 . صوت األعمال



تطمح  ما  لتحقيق  رئيسًا  مطلبًا  الغذائي  األمن 
مدن  بين  بمكانتها  لالرتقاء  أبوظبي  إليه 
الزراعية  التكنولوجيا  العالم، وهي تمضي ُقدمًا في تطوير 
 ،2051 الغذائي  لألمن  الوطنية  االستراتيجية  مع  تماشيًا 
وبالتالي  الغذاء،  من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  إلى  الهادفة 

انحسار االعتماد على استيراده.
مسألة  اكتسبت   ،»19  - »كوفيد  جائحة  لتفشي  ونتيجة 
مضى.  وقت  أي  من  أكثر  قصوى  أهمية  الغذائي  األمن 
مؤخرًا،   )ADQ( القابضة  شركة  نشرتها  بيضاء  لورقة  فوفقًا 
التفكير،  إعادة  إلى  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  أدى 
على  والتأكيد  الغذائية،  المرونة  تعزيز  في  سريع،  وبشكل 
وإيجاد  محليًا،  األغذية  إنتاج  مجال  في  االستثمار  أهمية 
وأفاد  القادمة.  لألجيال  األغذية  لتوفير  المتكاملة  الحلول 
التقرير الذي جاء تحت عنوان »تنمية مستقبل الغذاء مهّمة 

قوتان يعد واالستثمار  االبتكار  بأن  القادمة«،  لألجيال  أساسية 
في  األبحاث  يُسّهالن  إذ  المحلي،  اإلنتاج  لزيادة  دافعتان 
استخدام  وإعادة  الداخلية  الزراعة  مثل  الحديثة،  التقنيات 
هي  مثلما  ذلك،  إلى  إضافة  البديلة.  والبروتينات  المياه، 
في  لالستثمارات  يمكن  القطاعات،  من  عدد  في  الحال 
الذكاء االصطناعي وتقنية الـ »بلوك تشين« والتعلم اآللي 
في  الكفاءة  مستوى  رفع  في  اإلسهام  األشياء  وإنترنت 

كامل سلسلة القيمة الغذائية.
تحقيق  ركب  خاص،  بشكل  اإلماراتية،  العاصمة  وتقود 
لدعم  ومــبــادرات  استثمارات  تبني  مع  الغذائي  األمــن 
تدشين  مع  الزراعة  مجال  في  المتطور  التقني  االحتضان 
الناشئة  الشركات  دعم  عن  فضاًل  وعمودية،  مؤتمتة  مزارع 
غذائية  توريد  سلسلة  لتنمية  الزراعة  تكنولوجيا  قطاع  في 

مرنة بالمنطقة.

تكنولوجيا الزراعة
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ألصحاب  فعالة  منصة  تدشين  في  اإلمارة  نجحت  وقد 
مع  والخاص  العام  القطاعين  في  البارزين  المصالح 
للزراعة  أبوظبي  أسبوع  من  األولــى  النسخة  استضافة 
واألمن  المستدامة  الزراعة  حدث  يعد  الذي  الغذائي  واألمن 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  األكبر  الغذائي 
والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  من  بتنظيم  جاء  والذي 
 الغذائية، الجهة المحلية المسؤولة عن قطاع الزراعة واألمن

والسالمة الغذائية.
وتكللت فعاليات األسبوع الذي انطلق في مركز أبوظبي 
نوفمبر   25 ولغاية   21 من  الفترة  في  للمعارض  الوطني 
شملت  التي  والنشاطات  األحداث  من  بسلسلة  الماضي، 
الزراعة  على  ركزت  عمل  وورش  وندوات  ومؤتمرات  معارض 
وشؤون االستدامة الغذائية والسالمة الغذائية، بما في ذلك 
إطالق  عن  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  إعالن 
النسخة األولى من مؤتمر أبوظبي للسالمة واألمن الغذائي 

بالشراكة مع المنتدى العالمي لألمن الغذائي. 
أبوظبي إمارة  في  للزراعة  هاكاثون  أول  انطلق   كما 
لتطوير  الجامعات  طالب  مشاركة  شهد  الذي   )Agrithon(
الخوارزميات  واستخدام  البرمجيات  مجال  في  مبتكرة  حلول 

وغيرها من التقنيات لمواجهة تحديات األمن الغذائي. 
وقد شهد الحدث الرئيس مشاركة ما يزيد على 400 خبير 
في القطاع وممثل لشركات دولية تؤكد أهمية دور االبتكار 
الغذاء على  المتزايد  الطلب  تلبية  في  الغذائي   واألمن 

حول العالم.
وتناول أسبوع أبوظبي للزراعة واألمن الغذائي إسهامات 
األحياء  وتربية  الداخلية  والزراعة  والمائية  العمودية  الزراعة 
المائية والزراعة في بيئات يتم التحكم بها، لتذليل الطريق 
إلى  الغذائي،  األمن  قطاع  تواجه  التي  الصعوبات  أمام 
جانب تسليط الضوء على أهم االبتكارات والحلول الممكنة 

لتحقيق إنتاج غذائي مستدام.
مشاركة  في  الريادي  أبوظبي  دور  إلى  اإلشارة  وتجدر 
حيث  الحدث،  فعاليات  ضمن  والتعاون  واالبتكار  المعرفة 
الغذائي  األمن  لتحقيق  حثيث  بشكل  جهودها  في  تمضي 
وشملت  والــدولــي،  واإلقليمي  المحلي  الصعيد  على 
مليار  تخصيص  أبوظبي  حكومة  اتخذتها  التي  الخطوات 
برنامج  مظلة  تحت  الزراعة  تكنولوجيا  تحفيز  لبرنامج  درهم 

»غدًا 21« لمسرعات األعمال.

مكتب  دخل  الماضي،  العام  من  أبريل  شهر  وفي 
للتقنيات  شركات   4 مع  شراكات  في  لالستثمار  أبوظبي 
الزراعية واستثمر ما يصل إلى 367 مليون درهم فيها، وهي 
لتأسيس  آي«،  دي  و»آر  زد«  إن  و»آر  مدار«  و»مزارع  »آيروفارمز« 
عدد من المرافق لإلنتاج والمراكز لألبحاث والتطوير في إمارة 
أبوظبي. وفي شهر سبتمبر من العام نفسه، أعلن المكتب 
ماليين   110 على  تزيد  بقيمة  مالية  حوافز  تقديم  عن  أيضًا 
درهم )30 مليون دوالر أميركي( لشركات التقنيات الزراعية 

التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو تنميتها في اإلمارة.
وبدأت شركة »آيروفارمز« األميركية التي دشنت مكتبها 
في سوق أبوظبي العالمي لالستفادة من منظومة االبتكار 
على  والتطوير  لألبحاث  مركز  تدشين  بأعمال  اإلمارة،  في 
مساحة 8200 متر مربع في أبوظبي، سيكون األكبر من نوعه 
على مستوى العالم، ويهدف إلى تطوير الزراعة المستدامة 
أعمال  تنطلق  أن  المتوقع  ومن  بها.  التحكم  يتم  بيئة  في 
المنشأة في الربع األول من عام 2022 المقبل، حيث سيتم 
توظيف مهندسين وخبراء بستنة وعلماء للبدء بأعمال بحث 

وتطوير أساليب زراعة الخس والطماطم والتوت. 
إماراتية  شركة  وهي  مــدار،  مــزارع  تعمل  جهتها،  من 
من  مجموعة  تطوير  على  الزراعية،  بالتقنيات  متخصصة 

المنتجات الغذائية وتقديمها للمستهلكين.

 المزارع العمودية 
الداخلية أحد الخيارات 
المثالية للزراعة في 

اإلمارات العربية 
المتحدة، بالنظر إلى 

درجات الحرارة المرتفعة 
وطبيعة األرض 

الصحراوية.

 مكتب أبوظبي 
لالستثمار يوفر ما يلزم 

من الدعم لشركات 
تكنولوجيا الزراعة، مثل 

»مدار«.
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لالستثمار  أبوظبي  مكتب  تعاون  الحالي،  العام  وفي 
بتربية  المتخصصة  العالمية  الشركة  سلمون«،  »بيور  مع 
األحياء المائية على األرض، إلنشاء مقرها الرئيس في إمارة 
لمكتب  التابع  االبتكار  برنامج  من  جزءًا  بوصفها  أبوظبي، 
أبوظبي لالستثمار، حيث من المتوقع أن تصبح تربية األحياء 
جهود  في  ستسهم  التي  البارزة  القطاعات  من  المائية 

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي.
لمخططات  الداعمة  األخرى  التنموية  المشروعات  ومن 
المستدام  الغذائي  والتوزيع  اإلنتاج  الستشراف  أبوظبي 
إلنتاج  زراعية  تكنولوجيا  مجمع  إطالق  االبتكار،  على  القائم 
مظلة  تحت  الصناعية،  العين  مدينة  في  الطازجة  األغذية 
لموانئ  التابع  الحرة  والمنطقة  الصناعية  المدن  قطاع 
أغسطس  شهر  في  عنه  ــالن  اإلع جاء  ــذي  وال أبوظبي، 
بدعم   )ADQ( القابضة  شركة  وستقوم  الماضي. 
المشروع الذي من شأنه اإلسهام في االرتقاء بمكانة دولة 
لزراعة  رائدًا  إقليميًا  مركزًا  بوصفها  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المنتجات على  الدولة  اعتماد  وتقليل  الطازجة   المنتجات 

الغذائية المستوردة.
الصناعية  العين  لمدينة  االستراتيجي  الموقع  ويعزز 
وتوزيع  وتخزين  معالجة  في  الكفاءة  أبوظبي  إمارة  في 

المنتجات سريعة التلف واإلمدادات الغذائية للمنطقة. 
اتفاقية   )ADQ( »القابضة«  عقدت  متصل،  نحو  على 
المسيطر  الزراعة  في  متخصصة  مؤسسات  ثالث  مع  شراكة 
مجمع  في  زراعية  صوبات  وتشغيل  لتطوير  بيئتها  على 
لمجمع  يكون  أن  »القابضة«  وتتوقع  الزراعية.  التكنولوجيا 
هكتار   200 مساحته  تبلغ  الــذي  الزراعية  التكنولوجيا 
الفاكهة  من  طن  ألف   39 إلى  يصل  ما  إنتاج  على  القدرة 

والخضراوات الطازجة سنويًا عند بدء التشغيل.
يأتي تطوير مشروع مجمع تكنولوجيا الزراعة تماشيًا مع 
والزراعة  التغذية  بمنظومة  لالرتقاء  »القابضة«  استراتيجية 
قدرة  ضمان  وبغرض  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في 
األهمية  من  عالية،  كفاءة  ذات  غذائية  موارد  إلى  الوصول 
الدولة  مكانة  وترسيخ  لألغذية  المحلي  اإلنتاج  تعزيز  بمكان 

في القطاع. 
سالل،  شركة  »القابضة«  أطلقت  واحد،  عام  مرور  وبعد 
األغذية  منظومة  بتحفيز  المستمر  التزامها  إطار  في  وذلك 
في  واإلسهام  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  والزراعة 
نقل  برامج  وتطبيق  محليًا  وتصنيعها  األغذية  زراعة  دعم 
المعرفة المتعلقة بتكنولوجيا الزراعة الصحراوية، فضاًل عن 
مشاريع البحث والتطوير األخرى لزيادة إنتاج صغار المزارعين 

المحليين في اإلمارات من الفواكه والخضار.
منصة  ساهمت  الحالي،  العام  من  سابق  وقت  وفي 
إلى  يصل  بما  القابضة،  لشركة  التابعة  دي«  أي  »دسربت 
تقوم  التي  فارمز«  »ألف  لشركة  أميركي  دوالر  ماليين   105
وتعكف  الحيوانية،  الخاليا  من  المصنعة  اللحوم  بإنتاج 
أبوظبي  إمارة  في  مصنع  إنشاء  دراسة  على  حاليًا  الشركة 
مجلس  دول  ومنطقة  الدولة  أسواق  إلى  منتجاتها  لتوريد 

التعاون الخليجي.
ومن الشركات األخرى في قطاع تكنولوجيا الزراعية في 
هارفست  بيور  شركة  هائلة،  بإمكانات  تتمتع  التي  أبوظبي 
حيث  الدولة،  في  مزارع  ثالث  تدير  التي  الذكية،  للمزارع 
مليون   64,5 بقيمة  رأسمال  بجمع  مؤخرًا  الشركة  نجحت 
في  الرائدة  الشركة  رأسمال  بذلك  ليرتفع  أميركي  دوالر 
أكبر  وهو  أميركي،  دوالر  مليون   271 نحو  إلى  الزراعة  قطاع 

الزراعية  التكنولوجيا  مجال  في  ناشئة  شركة  جمعته  مبلغ 
آسيا وجنوب  أفريقيا  وشمال  ــط  األوس الشرق   بمنطقة 

حتى اآلن. 
التمويل  هذا  تسخير  إلى  هارفست«  »بيور  وتسعى 
لتوسيع نطاق أعمالها ودعم جهود التطوير والبحث التقني، 
خاصًة مع توجهها إلى تقنية الزراعة العمودية. كما تخطط 
البقالة  متاجر  في  مزارع  وإدارة  تدشين  إلى  أيضًا،  الشركة 

القادرة على إنتاج وبيع المنتجات مباشرًة للمستهلكين. 
شراكة  في  هارفست«  »بيور  دخلت  ذلك،  على  عالوة 
 )PlanTFarm( فارم  بالنت  شركة  مع  مشترك  مشروع 
داخلية عمودية  مزارع  وتشغيل  وبناء  لتصميم   الكورية، 
باستخدام  أفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في 

التقنيات المناسبة.
تدشين  األخرى،  الضخمة  التنموية  المشروعات  بين  ومن 
 )GrowGroup IFS( اس  اف  آي  جروب  غرو  بين  شراكة 
الهولندية و»رين ميكرز« الستثمارات رأس المال في أبوظبي 
العالم  حول  داخلية  مزرعة  أكبر  لتطوير  الماضي،  العام 
ولمدة  متعددة  مراحل  على  وذلك  اإلماراتية،  العاصمة  في 
فاكتوري«  جرين  »ذا  مشروع  سيقوم  حيث  سنوات،  ثالث 
زراعية  ومنطقة  هكتار   17.5 تبلغ  مساحة  على  يقوم  الذي 
طن  آالف   10 بإنتاج  مربع،  متر  ألف   160 مساحتها  مخصصة 

من المنتجات الغذائية الطازجة سنويًا.
سيحتضن  الشركتين،  عن  صادر  مشترك  لبيان  ووفقًا 
تتضمن  وأفقية  عمودية  مبتكرة  داخلية  مزارع  المشروع 
الحلول  وتطوير  هولندا،  في  الداخلية  الزراعة  تقنيات  أفضل 
إلى  بالنظر  المنطقة،  في  الزراعية  الصعوبات  لتذليل 

الظروف المناخية الصعبة.
تكنولوجيا  شركات  حظيت  بعيدًا،  ليس  وقت  في 
مثل  متنوعة،  مبادرات  خالل  من  وتشجيع  كبير  بدعم  الزراعة 
المشروعات  لتطوير  خليفة  صندوق  من  أب«  »ليفل  مشروع 
الصغيرة  والشركات  األعمال  رواد  مساعدة  إلى  الهادفة 
الفرص  من  االستفادة  خالل  من  والناشئة  والمتوسطة 
وتحقيق  أعمالها  وتعزيز  ترسيخ  على  ومساعدتها  الجديدة 

النمو واالزدهار واإلسهام في االقتصاد المحلي.
بعنوان  البرنامج،  من  األولــى  المرحلة  انطلقت  وقد 
 1 من  الفترة  في  والغذاء«  الزراعة  مستقبل  تصّور  »إعادة 
أكتوبر ولغاية 6 ديسمبر من عام 2021، بهدف اإلسهام في 
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 2051 من خالل تسريع 
إيجاد  عبر  والمستدامة  المرنة  الزراعية  الممارسات  تطوير 

حلول مبتكرة وعصرية. 

 تربية األحياء المائية 
تشهد تناميًا لدورها 

المهم ضمن استراتيجية 
األمن الغذائي الوطنية 
خالل السنوات المقبلة.

تكنولوجيا الزراعة
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انتعاش قطاع التجزئة
قطاع التجزئة في أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة يمضي ُقدمًا بخطى ثابتة نحو مستوياته السابقة، 

نظرًا لتزايد الطلب مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة وغيره من القطاعات البارزة.
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التجزئة  تجارة  قطاع  تقارير  سلسلة 
في  القطاع  هــذا  ســوق  تعافي 
بوجه  وأبوظبي  عام،  بوجه  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
انحسار  بعد  جديد  من  االستهالكي  الطلب  نمو  مع  خاص 
على بظاللها  ألقت  التي   »19  - »كوفيد  جائحة   تداعيات 

االقتصاد العالمي.
ذراع  أبوظبي«،  »عروض  منصة  نجحت  السياق،  هذا  في 
مؤخرًا  أبوظبي،   - والسياحة  الثقافة  لدائرة  التابعة  التجزئة 
أبوظبي  »أسبوع  من  األولى  النسخة  وإطالق  تدشين  في 
لهواة الجمع« الذي ينضوي على تجارب مبتكرة في قطاعات 

العاصمة أظهرت مكانة  من  يرسخ  ما  والطهي،  واإلبداع  التجزئة 
اإلماراتية إحدى وجهات العالم الرائدة في التسوق والترفيه.

والعروض  الفعاليات  من  سلسلة  الحدث  ويحتضن 
والحمالت الترويجية الجديدة تنظمها دائرة الثقافة والسياحة 
مدار على  المحلي  المجتمع  ــراد  أف لجميع  أبوظبي،   - 

عام 2021. 
في هذا الشأن، يقول علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي 
 - والسياحة  الثقافة  دائرة  في  والتسويق  السياحة  لقطاع 
ألمع  باستضافة  األولى  دورته  في  األسبوع  »انفرد  أبوظبي: 
ومنتجات  مجموعات  إطالق  وفعاليات  اإلبداعية  المواهب 

التجزئة
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الحدث  نجاح  يؤكد  كما  رائــدة.  وعالمية  إماراتية  عالمات 
وتطوير  االبتكار  تحفيز  في  أبوظبي  عروض  منصة  دور  أيضًا 
مرسخًة  اإلمارة،  في  االستثنائية  والتجزئة  التسوق  فعاليات 
ريادتها على خريطة عواصم التسوق والترفيه والمجموعات 

والمقتنيات اإلبداعية«.
اإليجابي  التعافي  المبادرة  هذه  تعكس  عام،  بشكل 
لقطاع التجزئة في أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة الذي 
تدعمه الحكومة المحلية بشكل كبير. كما أسهمت عوامل 
السال«،  النغ  »جونز  وأفادت  التعافي،  مسيرة  في  مختلفة 
االستثمار،  وإدارة  الدولي  العقار  قطاع  في  الرائدة  الشركة 
الربع  في  العقارات  سوق  على  عامة  »نظرة  تقريرها  في 
الثالث من عام 2021«، بأن قطاع التجزئة في الدولة استفاد 
العالية  المستهلكين  وثقة  السياحة  قطاع  انتعاش  من 
جائحة  تفشي  من  للحد  تطبيقها  تم  التي  القيود  رفع   جراء 

كوفيد - 19.
الشرق  لمنطقة  البحوث  قسم  رئيس  خان،  خوار  وقال 
إل: »تؤكد جميع  إل  شركة جيه  األوسط وإفريقيا وتركيا في 
المؤشرات، بما فيها اعتدال الطقس وافتتاح معرض إكسبو 
تدريجي  بشكل  الدوليين  الــزوار  عودة  على  دبي   2020
الثقة  معدالت  سيزيد  الذي  األمر  المتحدة،  العربية  لإلمارات 
تخفيف  أيضًا،  يؤثر  كما  التجزئة.  وشركات  المالكين  لدى 
القيود في حركة التنقل بين أبوظبي ودبي في دعم قطاع 

منافذ التجزئة على مستوى الدولة«.
التسوق  مراكز  أداء  تحسن  إلى  أيضًا،  التقرير  وأشــار 
بإقبال  مدفوعًا  الثالث  الربع  خالل  الدولة  في  المحلية 
المستهلكين الذين يعيشون على مقربة منها. كما تمكنت 
بعض شركات التجزئة في قطاعي المأكوالت والمشروبات 
الناجمة  اآلثار  المنزلية من مواكبة كبح جماح  والمستلزمات 
بنظيراتها  مقارنة  أفضل،  بصورة   »19  - »كوفيد  تفشي  عن 
في قطاعات أخرى. إضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أنه على 
اإلمارات  في  التجزئة  لقطاع  المتفائلة  النظرة  من  الرغم 
استفسارات  في  تزايدًا  العقار  قطاع  شهد  المتحدة،  العربية 
العقار  عن  اإللكترونية  والتجارة  التكنولوجيا  شركات 
مقارها  وتوسيع  تطلعاتها  لتلبية  المكتبية  والمساحات 

الستيعاب القوى العاملة المتزايدة لديها.

في  العام  النمو  على  الضوء  تسلط  التطورات  هذه 
الحالي؛  العام  من  والثاني  األول  الربع  خالل  التجزئة  قطاع 
اإلمــارات« دولة  في  التجزئة  اقتصاد  »حالة  لتقرير   فوفقًا 

للربع الثاني
من مجموعة ماجد الفطيم، شهد تجار التجزئة في دولة 
اإلمارات زيادة بنسبة 4% في اإلنفاق االستهالكي في الربع 
الثاني، مقارنة بالربع األول من عام 2021، وهي نسبة أعلى 
التي   2019 عام  من  ذاتها  الفصول  في  عليه  كانت  مما 

وصلت إلى %3.
كما أشارت مخرجات التقرير إلى أن االنتعاش الذي برز في 
الربع األول من العام الحالي استمر في الربع الثاني، وأوضح 
األماكن  إلى  للتوجه  أكبر  اطمئنانًا  يُبدون  المتسوقين  أن 
العامة، وقد أقرّ 64% منهم أنهم يشعرون باالطمئنان لزيارة 
مراكز التسوق. فقد زاد عدد زوار شبكة مراكز التسوق التابعة 
لشركة ماجد الفطيم بنسبة 11% في الربع الثاني من عام 

2021 وفقًا للتقرير، مقارنة بالربع األول من العام ذاته.
التي  الفطيم«  »ماجد  بيانات  أشارت  ذلك،  على  عالوة 
اإلمارات  في  متعددة  مصادر  من  البيع  نقاط  بيانات  تضم 
وحركة  البيع  نقاط  بيانات  عن  فضاًل  المتحدة،  العربية 
تجارة  اقتصاد  أن  إلى  متاجرها،  على  المستهلكين  إقبال 
مايو شهر  في  مستوياته  من  يقترب  لم  الدولة  في   التجزئة 
المستهلكين  إنفاق  في  نموًا  حقق  بل  فحسب،   2019 عام 

بواقع %0.2.
ماجد  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بجاني،  آالن  يقول 
تسارعًا  نتوقع  المستقبل،  إلى  »بالنظر  القابضة:  الفطيم 
المتعددة،  القنوات  تجارب  لخوض  المستهلكين  رغبة  في 
من  يتجزأ  ال  جزءًا  الرقمية  والتقنيات  الحلول  أصبحت  حيث 
الحياة اليومية. ونتطلع للمزيد من التعافي في القطاعات 

المرتبطة بالسياحة مع انطالق فعاليات إكسبو 2020«. 
في  البناء  إلعادة  الجماعية  الجهود  إلى  بجاني  وأشار 
19«، والمرونة التي أظهرها السوق  مرحلة ما بعد »كوفيد - 
العام  من  الثاني  الربع  بيانات  تحليل  يؤكد  حيث  اإلماراتي، 
الحالي على بوادر النمو المستدام. وتبقى »ماجد الفطيم« 
العربية  اإلمــارات  دولة  في  التجزئة  اقتصاد  بأّن  ثقة  على 

المتحدة يسير نحو التعافي الكامل.

 علي حسن الشيبة، 
المدير التنفيذي لقطاع 

 السياحة والتسويق 
في دائرة الثقافة 

والسياحة - أبوظبي.

 شهد النصف األول 
من العام الحالي نمو 

االستهالك بشكل كبير. 
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على نحو متصل، أفاد التقرير بأن إجمالي مبيعات التجارة 
األول  النصف  في   %17 بنسبة  ازداد  الدولة  في  اإللكترونية 

من العام الحالي، مقارنة بالنصف األول من عام 2020. 
في  اإللكترونية  التجارة  »قطاع  تقرير  أظهر  جهته،  من 
قطاع  أن   ،»2020 إفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  اإلمارات 
في  نجح  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  اإللكترونية  التجارة 
نموًا  األسرع  االقتصادي  القطاع  باعتباره  بارزة  مكانة  تحقيق 
في الشرق األوسط، من حيث قيمة المبيعات، مدعومًا بنمو 
االتصال الرقمي والبنية التحتية وارتفاع الطلب على قطاع 

اإللكترونيات والمالبس واألحذية.
دبي«،  زي.  »إي.  أطلقته  الذي  التقرير  نتائج  وكشفت 
المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة اإللكترونية، بالشراكة 
مع »يورومونيتور إنترناشيونال« و»جيه إل إل«، أن نمو التجارة 
أساسي  بشكل  يعتمد  األوســط  الشرق  في  اإللكترونية 
على ما تحققه اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
التجارة  مبيعات  إجمالي  من   %75 تمثالن  اللتان  السعودية 
الشرائية  القوة  إلى  ذلك  ويُعزى   .2020 في  اإللكترونية 
االجتماعي،  التواصل  لقنوات  الموسع  واالستخدام  العالية، 
بالدول  مقارنة  الذكية،  الهواتف  انتشار  معدالت  وارتفاع 

األخرى في المنطقة.
في  التجزئة  تجارة  نمو  يتوقع  ذاتــه،  التقرير  وبحسب 
1% خالل الفترة من  المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
اإللكترونية  التجارة  نمو  يتوقع  حين  في   ،2024 إلى   2019

بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19% خالل الفترة نفسها.
يورومونيتور  وكالة  عام  مدير  ــان،  دوغ حسين  يقول 
الثورة  أدت  »لقد  لها:  مقرًا  دبي  من  تتخذ  التي  إنترناشونال 
مقبلة،  لسنوات  التجزئة  تجارة  هيكلة  تجديد  إلى  الرقمية 
ومنظومات  أعمال  نماذج  ظهور  في  أسهم  الــذي  األمــر 
وتجدر  المستهلكين.  إلى  للوصول  جديدة  وقنوات  تجارية 
إذ  التحول،  هذا  وتيرة  سرّعت  قد  الجائحة  أن  إلى  اإلشــارة 
من  للعديد  األساسي  الخيار  اإللكترونية  التجارة  أصبحت 

المستهلكين«.
وأضاف دوغان: »الوكالة تتوقع تحقيق نصف نمو القيمة 
 2020 من  الفترة  خالل  العالمي  التجزئة  لقطاع  المطلقة 
هذه  تعادل  وباألرقام،  الرقمية.  العمليات  من   2025 إلى 
1,4 تريليون دوالر أميركي في نمو القيمة  النسبة ما قيمته 

المطلقة، مع بيع المزيد من السلع عبر اإلنترنت«.

ورغم استمرار نمو قطاع التجارة اإللكترونية، إال أن متاجر 
التجزئة ال تزال تقوم بدور مهم في هذا التعافي، حيث عمدت 
مبتكرة  أفكار  تطوير  إلى  التسوق  ومراكز  التجزئة  منافذ 
أعلنت  اإلماراتية  العاصمة  ففي  المستهلكين؛  الستقطاب 
الدار لالستثمار عن تخصيص 500 مليون درهم إلعادة تطوير 

خطة تجديد شاملة لتجربة التسوق في ياس مول.
بتجربة  االرتقاء  إلى  األساسي  االستثمار  هذا  ويهدف 
المساحات  تصميم  إعادة  عملية  خالل  من  المتعاملين 

الرئيسة داخل المول وإطالق مفاهيم مبتكرة للتسّوق. 
ستشمل أعمال التجديد إعادة تصميم 40% من إجمالي 
ومطاعم  فريدة  تجارب  تقدم  متاجر  لتوفير  التأجير  مساحات 
ومقاهي، إلى جانب مكاتب. وانطلقت أعمال التجديد في 
األقسام الرئيسة خالل شهر مارس من العام الحالي على أن 
 12 تراوح بين  يتم استكمالها على مراحل عدة، خالل فترات 

إلى 18 شهرًا.
وكشف جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة 
»نُطلق  وقال:  الجديدة،  الخطة  عن  النقاب  لالستثمار،  الدار 
استجابًة  التجاري  المركز  وتجديد  تصميم  إلعادة  خطتنا 
التطور  مع  يتوافق  وبما  للمتعاملين،  المتغيرة  لالحتياجات 
النتيجة  وفي  العالم.  حول  التسوق  قطاع  توجهات  في 
ستقدم الخطة مفاهيم وعروضًا جديدة ومتنوعة تثري تجربة 

المستهلكين«.
ويستمر االبتكار بدوره المحوري في تنمية وتطوير قطاع 
كارفور  إطالق  عن  الفطيم  ماجد  شركة  أعلنت  فقد  التجزئة؛ 
المنطقة.  في  الدفع  صناديق  من  خال  متجر  أول  سيتي+، 
ويوفر هذا الفرع الجديد والمريح تجربة فريدة تتسم بالسرعة، 
سلسة وخالية من التواصل البشري باستخدام أحدث تقنيات 
هواتفهم  المتعاملون  يستخدم  حيث  االصطناعي،  الذكاء 
السلع  إضافة  يتم  بينما  المتجر،  إلى  للدخول  الذكية 
والمنتجات المختارة بشكل تلقائي إلى سلتهم االفتراضية 
للوقوف  الحاجة  دون  من  بسهولة،  والمغادرة  اختيارها  عند 

في صفوف االنتظار عند صناديق الدفع.
العام  الوجه  تغيير  في  وإسهامها  التطورات  هذه  مع 
ــارات  اإلم دولــة  في  التجزئة  قطاع  يستمر  األفضل،  نحو 
بتجربة  واالرتقاء  المستقبل  استشراف  في  المتحدة  العربية 

المستهلكين مع التركيز على ابتكار األفكار واإلبداع. 

 آالن بجاني،
الرئيس التنفيذي لشركة 

ماجد الفطيم القابضة.

 يشهد قطاع التجزئة 
في أبوظبي تناميًا 

سريع الوتيرة.

التجزئة

ديسمبر 2021  . 25



الصناعة

التوزيعالمنتج

االبتكار

اإلبحار نحو النجاح
موانئ أبوظبي تتسم بمكانة بارزة تساعدها على االستمرار باستراتيجيتها لتصبح محورًا عالميًا للتجارة واألعمال.
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التسليم

الشحن

الوجهة

البنية التحتية
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قوي  بــأداء  مكانتها  أبوظبي  موانئ 
نمو  في  محوري  بدور  وتقوم  مستدام، 
المحلي  الناتج  إجمالي  من   %13 في  تسهم  إذ  االقتصاد، 
المجموعة  عائدات  ارتفعت  وقد  أبوظبي،  في  النفطي  غير 
بنسبة 21% خالل النصف األول من العام الحالي. ويعد هذا 
والمناطق  الصناعية  المدن  مشغل  لعمليات  نجاحًا  النمو 
الحرة التي حافظت، على الرغم من التحديات التي شهدها 
وسير  النمو  تحقيق  في  مستمرًة  مرونتها  على   ،2020 عام 
األعمال  وتنويع  الجديدة  المنشآت  وتدشين  التجارية  األعمال 

وتوقيع الشراكات.
القطاعات  أعمال  معظم  في  اإليجابي  النمو  وبفضل 
إيرادات  أبوظبي  موانئ  حققت  فقد  للمجموعة،  التابعة 
درهم  مليار   1,52 بنحو  مقارنًة  درهم،  مليار   1,8 إلى  تصل 
األرباح  سجلت  كما  الماضي.  العام  من  نفسها  الفترة  خالل 
نموًا  واالستهالك  واإلهالك  والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل 
الماضي  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   ،%8 بمعدل 
القيمة  عن  زيادة  تعد  ما  درهم،  مليون   770 إلى  لتصل 
المسجلة في النصف األول من عام 2020 التي وصلت إلى 

714 مليون درهم.
الشامسي،  جمعة  محمد  الكابتن  يقول  الشأن،  هذا  في 
الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: »نحن ملتزمون 
بتطوير وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة«.
المالي  األداء  هذا  »يعد  الشامسي:  الكابتن  وأضاف 
أنشطتنا،  وتنويع  المستمرة  التوسع  لعمليات  ثمرة  المتميز 
من  مشتركة  مشاريع  وإطالقنا  رئيسة  شراكات  وإبرامنا 

المتوقع أن تسهم في تحقيق عائدات مستقبلية موثوقة«.

ترسخ

فمن أبرز العوامل التي أسهمت في هذا االزدهار نمو حجم 
البضائع التي تمت مناولتها من 15 مليون طن خالل النصف 
األول من عام 2020 لتصل إلى 25 مليون طن في النصف 
2021، في حين سجلت أعداد الحاويات التي  األول من عام 
تمت مناولتها زيادة من 1,57 مليون إلى 1,59 مليون حاوية 
نمطية خالل الفترة نفسها. الجدير بالذكر أن المجموعة تدير 
11 ميناًء في دولة اإلمارات العربية المتحدة وغينيا،  وتمتلك 
ومرافئ  المصفح،  وميناء  زايد،  وميناء  خليفة،  ميناء  ومنها 
أبوظبي، وموانئ سياحية، وميناء كمسار، ومحطة أبوظبي 

للسفن السياحية.
الفترة  خالل  تحققت  التي  اإلنجازات  أبــرز  وتضمنت 
في  الحاويات  محطة  لتوسعة  الرسمي  االفتتاح  المذكورة، 
في  الفجيرة  مرافئ  اإلنجاز  هذا  ساعد  حيث  الفجيرة،  ميناء 
ومرافق  منشآت  تطوير  برنامج  في  كبيرة  خطوة  تحقيق 

متعددة االستخدام بقيمة مليار درهم.
التي  التوسعة  أعمال  إتمام  أتاح  للمجموعة،  ووفقًا 
البضائع  مناولة  إنتاج  في  زيادة  أعوام  ثالثة  قبل  انطلقت 
1,3 مليون طن، مع مساحة  الميناء لترتفع إلى  العامة في 
تقرب من 25 ألف متر مربع ُخصصت للبضائع العامة متعددة 
مشروع  أسهم  كما  المدحرجة.  البضائع  ولخدمات  األغراض 
 720 التوسعة في زيادة قدرات مناولة الحاويات لتصل إلى 
آالف  110 تبلغ  إجمالية  مساحة  ضمن  نمطية  حاوية   ألف 

متر مربع.
أبوظبي  موانئ  نجحت  المال،  رأس  تنمية  صدد  وفي 
 3,67 بقيمة  سندات  إصدار  في  أيضًا،  نفسها  الفترة  خالل 
لألوراق  لندن  سوق  في  أميركي(  دوالر  )مليار  درهم  مليار 
مايو  شهر  في  المالية  ــألوراق  ل أبوظبي  وسوق  المالية 
عنها،  صادر  رسمي  بيان  في  المجموعة  وأفادت  الماضي. 
بأن مستويات االكتتاب تجاوزت 4,5 أضعاف الطرح خالل فترة 

الذروة مع عائد سنوي بنسبة 2.500% سنويًا.
إدارة  مجلس  رئيس  األحــبــابــي،  محمد  ــالح  ف يقول 
من  الواسع  باإلقبال  مسرورون  »نحن  أبوظبي:  موانئ 
للسندات  لنا  إصدار  أول  على  الدوليين  المستثمرين  ِقبَل 
،)EMTN( بموجب برنامج السندات متوسطة األجل باليورو 

 عوائد مجموعة موانئ أبوظبي لعام 2021 
حتى شهر سبتمبر

 رأس مال
المستثمر

األرباح قبل الفوائد 
والضرائب واإلهالك 

واالستهالك

22,4
مليار درهم

770
مليون درهم

1,832
مليون درهم

%15.3

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

%8+ %21+

العائدات

 المناطق
الصناعية

 الحاويات
المناولة

2,4 مليون
متر مربع

 األراضي الصناعية
المؤجرة

25
15

مليون حاوية نمطية

1,571,59

 النصف األول 
من عام 2020

 النصف األول 
من عام 2021

أحجام البضائع 
المناولة

مليون طن

 النصف األول 
من عام 2021

 النصف األول 
من عام 2020

ي
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 الكابتن
محمد جمعة الشامسي، 

الرئيس التنفيذي – مجموعة 
موانئ أبوظبي.
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 ADNOC’s Private 
Sector and ICV 
Forum included a 
ministerial panel

ما يعكس الثقة الكبيرة في رؤية قيادتنا الرشيدة واالستقرار 
على  واستراتيجيتنا  مؤسستنا  وقــدرات  القتصادنا  الكبير 

الصعيد الدولي«.
على  متزايدًا  طلبًا  المجموعة  شهدت  متصل،  نحو  على 
مناطقها الصناعية، حيث نجحت بتأجير 2,4 مليون متر مربع 
ودولية  وإقليمية  محلية  لشركات  الصناعية  األراضي  من 
يعكس  الــذي  األمــر   ،2021 عام  من  األول  النصف  خالل 
كورونا جائحة  تفشي  عن  الناجمة  اآلثار  رغم  الطلب   ارتفاع 

على األعمال.
وتضم المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي في الوقت 
من  عدد  ذلك  في  بما  شركة،   1500 على  يزيد  ما  الراهن، 
التصنيع،  قطاعات  في  العالمية  الصناعية  الشركات  أبرز 
وعلوم الحياة واألدوية الحيوية، واألغذية والتقنيات الزراعية، 
واآلالت والمعدات، والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية، 

والكيماويات، واللدائن )البالستيك(.
الصناعية  المدن  قطاع  رئيس  الهاملي،  عبداهلل  وأشار 
أبوظبي إلى أن  التابعة لمجموعة موانئ  الحرة  والمنطقة 
زيادة الطلب على األراضي المخصصة للتأجير في أبوظبي 
ألغراض تجارية ولوجستية وصناعية تعد مؤشرًا واضحًا على 

نمو منظومة األعمال في اإلمارة بشكل مستدام.
التابع  الحرة  والمنطقة  الصناعية  المدن  قطاع  وشهد 
خليفة  مدينة  تضم  التي  أبوظبي  موانئ  لمجموعة 
الصناعية )كيزاد( و»زونزكورب«، نموًا في الطلب خالل عام 
المعادن  مثل  رئيسة،  اقتصادية  قطاعات  في  خاصة   ،2021
على  عالوًة  والكيماويات.  والتكنولوجيا  والسيارات  والغذاء 
ذلك، شهدت مدينة خليفة الصناعية و»زونزكورب« نموًا في 
االستثمارات األجنبية المباشرة خالل النصف األول من العام 
الحالي، بفضل الطلب الناجم عن قطاعات تجارية متعددة، 
واللدائن  اإللكترونية  والتجارة  اللوجستية  الخدمات  مثل 

)البالستيك( والصناعات الخفيفة.
خليفة  مدينة  أعلنت  الحالي،  العام  من  مايو  شهر  وفي 
وهي  للصناعة،  هيليوس  شركة  مع  تعاونها  عن  الصناعية 
الخاص،  القطاع  ِقبَل  من  مملوكة  خاصة  مشروعات  شركة 
في  أميركي(  دوالر  )مليون  درهم  مليارات   3,67 واستثمار 

في  الخضراء«  »األمونيا  إلنتاج  صناعية  منشأة  تأسيس 
»كيزاد« تصل قدرتها اإلنتاجية إلى 200 ألف طن من األمونيا 

الخضراء باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين األخضر.
استكمال  عن  أبوظبي  موانئ  مجموعة  أعلنت  كما 
المساحات  من  مربع  متر  مليون   1,38 تطوير  في  العمل 
وتعد  للسيارات.  رحايل  مدينة  في  التجزئة  ومرافق  التجارية 
المنطقة،  مستوى  على  نوعها  من  األولى  المدينة  »رحايل« 
واألعمال  النشاطات  الستضافة  خصيصًا  والمصممة 

المتعلقة بالسيارات.

 صورة الُتقطت من 
الجو لميناء خليفة.

مساحة األراضي المؤجرة من ِقَبل قطاع 
المدن الصناعية والمنطقة الحرة خالل النصف 

األول من عام 2021

تزيد على 2,2 مليون متر مربع، 
أي ما يعادل أكثر من 4 أضعاف 

المساحة الطابقية لبرج خليفة.
اآلالت والمعدات
%3.15

السيارات
%4.24

قطاعات أخرى
%10.25

اإلعالم
%17.43

الكيماويات
%6.84

المعادن
%9.41

القطاع الطبي
%10.85

التكنولوجيا المتقدمة
%35.62

األغذية
%2.20

 النسبة المئوية
من إجمالي 

المساحة المؤجرة
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على  الحرة  والمنطقة  الصناعية  المدن  قطاع  ويعمل 
الذي  الحياة«  علوم  »مجّمع  مثل  هائلة،  مشروعات  تطوير 
للقطاعات  المتنامية  االحتياجات  لتلبية  تصميمه  جرى 
الحيوية، مثل األدوية، والمعدات الطبية، والبحوث والتطوير، 

والتعليم، وغيرها من المجاالت المتعلقة بالصحة.
تطوير حاليًا  »زونــزكــورب«  تشهد  ذلــك،  إلى   إضافة 
»بلوك 7«، وهو مجّمع يمتد على مساحة 820 ألف متر مربع 
ويشتمل  االبتكار.  إلى  المستندة  القطاعات  لدعم  مصمم 
فضاًل  متميزة،  وخدمات  متطورة،  تحتية  بنية  على  المشروع 
التي تستفيد جميعها  الذكية  العمل  أماكن  الربط بين  عن 
من مزايا المنظومة المتكاملة في »زونزكورب«، والتي توفر 
منصة مثالية للشركات الناشئة العاملة في مجال صناعات 

التكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي.
كبرى؛  أهمية  الرقمي  التحول  أبوظبي  موانئ  وتولي 
ففي شهر أبريل أعلنت أبوظبي البحرية التي تأسست في 
بين  الموقعة  التعاون  اتفاقية  بموجب   ،2020 يوليو  شهر 
خدمة  إطالق  عن  أبوظبي،  وموانئ  والنقل  البلديات  دائرة 
رقمية جديدة تتيح لمستخدمي القوارب الترفيهية والدراجات 
اإلمارة  في  العامة  المنازيل  وخدمات  مواقع  تحديد  المائية 
حولها،  أساسية  معلومات  على  والحصول  حجزها  وسهولة 
حيث تم تطوير هذا الموقع التفاعلي الجديد من قبل بوابة 

المقطع، الذراع الرقمية لموانئ أبوظبي.

مع  أبوظبي  مرافئ  تعاونت  الماضي،  يوليو  شهر  وفي 
الرقمي  للتحول  مخططاتها  ضمن  مايكروسوفت  شركة 
في التخزين بميناء خليفة، حيث تتيح هذه الشراكة لمحطة 
حاويات ميناء خليفة التي تديرها وتشغلها مرافئ أبوظبي، 
عبر  القيادة  ذاتية  والمركبات  الحاويات  تتبع  قدرات  تحسين 
مركز  يوفرها  التي  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  توظيف 

البيانات السحابي »آزور« من مايكروسوفت.
للحاويات  أبوظبي  كوسكو  محطة  أعلنت  حين  في 
نظام  أول  إطــالق  عن  ــه،  ذات الشهر  في  خليفة،  وميناء 
للشاحنات ذاتية القيادة في الموانئ بالمنطقة. وسيستمر 
القائمة  الحلول  تطبيق  إمكانات  استكشاف  في  الطرفان 

على الذكاء االصطناعي في عمليات المرافئ والموانئ.
وعلى ضوء النتائج القوية التي حققتها المجموعة في 
النصف األول من العام الحالي، تسعى موانئ أبوظبي إلى 
أصحاب  مع  العالقات  وتعزيز  الشراكات  من  المزيد  تأسيس 
المجموعة  وقعت  الماضي،  سبتمبر  شهر  ففي  المصالح؛ 
35 عامًا مع »سي إم إيه سي جي إم«  اتفاقية امتياز مدتها 
الشحن  قطاع  في  عالميًا  الرائدة  المجموعة  الفرنسية، 

والخدمات اللوجستية. 
في  جديدة  حاويات  محطة  إنشاء  على  االتفاقية  وتنص 
ميناء خليفة، أول ميناء حاويات شبه آلي في منطقة الخليج 
العربي، تتم إدارتها بوصفها مشروعًا مشتركًا بين »سي إم 
إم«  جي  سي  إيه  إم  »سي  لمجموعة  التابعة  تيرمينالز«  إيه 
بحصة  أبوظبي  موانئ  ومجموعة   %70 إلى  تصل  بحصة 
استثمار  بتخصيص  الجانبان  سيقوم  حيث   ،%30 إلى  تصل 
بحلول إتمامه  المقرر  للمشروع  درهم  مليون   570  يبلغ 

عام 2024.
في  طوله  يبلغ  برصيف  المحطة  تشييد  جانب  وإلى 
تصل  سنوية  استيعابية  وطاقة  متر   800 األولى  المرحلة 
موانئ  مجموعة  ستتولى  نمطية،  حاوية  مليون   1,8 إلى 
أبوظبي تنفيذ مجموعة واسعة من األعمال البحرية وأعمال 
البنية التحتية الداعمة، بما في ذلك إقامة جدار رصيف بطول 
 3800 1200 متر، وكاسر لألمواج بطول  إجمالي يصل إلى 
وساحة  التجهيز،  كاملة  الحديدية  للسكك  ومحطة  متر، 
ألف  700 إلى  مساحتها  تصل  للمحطة  مخصصة   حاويات 

متر مربع.

 موانئ أبوظبي تمتلك 
وتدير 11 ميناًء وبوابة 

بحرية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وغينيا.

 من المقرر أن تكتمل 
أعمال تدشين مدينة 
رحايل للسيارات في 

شهر يونيو عام 2022.
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أبوظبي  موانئ  مجموعة  وّقعت  نفسه،  الشهر  وفي 
مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للموانئ في العراق بهدف 
بشكل  النقل  مجال  في  والشراكة  التعاون  عالقات  تطوير 
وأفضل  الخبرات  وتبادل  خاص،  بشكل  البحري  والنقل  عام 
عن  فضاًل  أعمالهما،  في  الطرفان  يتبناها  التي  الممارسات 
الجهود التي تعكس استمرار دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في تعزيز التعاون مع شقيقاتها من الدول العربية.
التفاهم هذه على قيام مجموعة موانئ  وتنص مذكرة 
دراسات  وإجــراء  االستثمارية  الفرص  باستطالع  أبوظبي 
دراسة  رأسها  وعلى  المذكرة  بنود  لتنفيذ  الالزمة  الجدوى 
والمناطق  الموانئ  في  والتشغيل  واإلدارة  االستثمار 
االقتصادية وغيرها من البنية التحتية التابعة للشركة العامة 
التحتية، مثل  البنية  للموانئ في العراق. إضافة إلى تطوير 
الفاو  ميناء  ربط  بهدف  الحديدية  والسكك  الطرق  شبكات 
العراقي باألسواق المجاورة في األردن وتركيا، وتمويل جميع 

دراسات الجدوى المتعلقة بالمذكرة.
كما وقعت المجموعة اتفاقية مع شركة تطوير العقبة 
زايد  مرسى  في  متطورة  سياحية  سفن  محطة  إلنشاء 
لتكون  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  بالعقبة 
المملكة  في  أبوظبي  موانئ  لمجموعة  منشأة  أول  بذلك 
اإلمارات  دولة  خارج  لها  تابعة  سياحية  سفن  محطة  وأول 

العربية المتحدة.
الراسخة  أبوظبي  موانئ  مكانة  باالعتبار  األخذ  عند 
واألعمال  للتجارة  عالميًا  مركزًا  تصبح  أن  على  وقدرتها 
التجارية ونجاحها المستمر، أعلنت »القابضة« )ADQ( التي 
عن  أبوظبي،  موانئ  مجموعة  في  األغلبية  بحصة  تتمتع 
عزمها إدراج أسهم شركة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي 
»القابضة«،  عن  صادر  رسمي  بيان  وفي  المالية.  لألوراق 
»القابضة«  لـ  التنفيذي  الرئيس  السويدي،  حسن  محمد  قال 
مثاليًا  خيارًا  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  »يعّد   :)ADQ(
مجال  في  رائدة  شركة  إلى  الوصول  للمستثمرين  يتيح 
النقل البحري واللوجستي تسّجل معدالت نمّو عالية بفضل 

مستويات سيولتها ومرونتها الالفتة.
مجموعة  حققتها  التي  األخرى  اإلنجازات  أهم  بين  من 
العالمية،  بمكانتها  االرتقاء  في  وأسهمت  أبوظبي  موانئ 
نجحت »موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية« في الحصول 
الدوائية  للمنتجات  الجيد«  التوزيع  »ممارسات  اعتماد  على 

من شركة »بيروفيريتاس«.
بفضل  االعتماد  هذا  أبوظبي  موانئ  مجموعة  وحصدت 
الدوائية  للمنتجات  البرودة  وفائق  المبرد  التخزين  مرافق 

التابعة لها في مدينة خليفة الصناعية والخدمات اللوجستية 
هذه  توافق  إلى  إضافة  تقدمها.  التي  المساندة  األخرى 
المعتمدة  واإلرشادات  المعايير  أرقى  مع  المتطورة  المرافق 

من قبل االتحاد األوروبي ومنظمة الصحة العالمية.
في معرض تعقيبه على هذا اإلنجاز الكبير، قال الكابتن 
بارزة  محطة  التكريم  هذا  »يشكل  الشامسي:  جمعة  محمد 
في مسيرتنا لالرتقاء بخدماتنا إلى أفضل مستويات الجودة 
تحقيق  في  لمساهمتنا  أساسية  ركيزة  يمثل  ما  والكفاءة، 
أحد  إلى  أبوظبي  إمارة  تحويل  في  الرشيدة  الحكومة  رؤية 
أهم مراكز الرعاية الصحية وعلوم الحياة في العالم. ونفتخر 
بأن نكون أول مؤسسة إماراتية تحظى بهذا التقدير ومن بين 
مجموعة قليلة جدًا من الشركات الحاصلة عليها في منطقة 

الشرق األوسط«.
موانئ  مجموعة  »اتسمت  الشامسي:  الكابتن  وأضاف 
فإن  ولذلك  محدود،  الال  بطموحها  تأسيسها  منذ  أبوظبي 
يعد  بل  والتطور،  العمل  مواصلة  عن  يثنينا  لن  النجاح  هذا 
الخاصة  اللوجستية  خدماتنا  تطوير  في  لالستمرار  لنا  دافعًا 
بقطاع الرعاية الصحية، وبناء المزيد من القدرات واإلمكانات 
المبردة  وغير  المبردة  التخزين  مرافق  مجال  في  الفريدة 
والخدمات كافة المتعلقة بها لمواصلة دعم قطاع الرعاية 
العربية  اإلمارات  ودولة  أبوظبي  في  النمو  سريع  الصحية 
اللوجستية  قدراتنا  تسخير  على  دائمًا  نحرص  كما  المتحدة. 
العالمية  الجهود  لدعم  الصحية  الرعاية  مجال  في  الفريدة 
الذي يظهر  األمر   ،)19  - في مواجهة تداعيات جائحة )كوفيد 
جليًا في إسهاماتنا الفعالة بوصفنا عضوًا مؤسسًا لـ »ائتالف 

األمل« بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص«.
مايو  شهر  في  أبوظبي  موانئ  أعلنت  ذلك،  على  عالوًة 
»ميكو«  الفرعية  شركتها  أسطول  دعم  عن  الحالي،  العام 
اللوجستية بإحدى عشرة شاحنة مبردة متخصصة،  للخدمات 
لتطوير قدراتها اللوجستية وتوسيع نطاق خدماتها خاصة في 

مرحلة التوصيل األخيرة للقاحات.
في  محوريًا  دورًا  ستشهد  اإلنجازات  هذه  أن  في  شك  ال 
دعم  في  وتسهم  المستمرة،  أبوظبي  موانئ  نجاح  مسيرة 
قائم  اقتصادي  تنوع  إلى  تهدف  التي  أبوظبي  استراتيجية 

على المعرفة. 

 محمد حسن السويدي، 
 الرئيس التنفيذي

.)ADQ( »لـ »القابضة

 شركة ميكو ذراع 
الخدمات اللوجستية 

لموانئ أبوظبي.
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التقدم نحو 
المستقبل..

 من خالل توظيف أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي في مختلف 
 القطاعات االقتصادية، ترتقي دولة اإلمارات العربية المتحدة بمكانتها مركزًا عالميًا للتميز الرقمي والتقني 

خالل السنوات الخمسين المقبلة لصناعة المستقبل.
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الدورة  خالل  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
للصناعة  العالمية  للقمة  الرابعة 
على  الماضي،  نوفمبر  شهر  في  أقيمت  التي  والتصنيع 
أهمية التقنيات المتطورة التي تشمل الذكاء االصطناعي 
مسيرة  دعم  في  كبرى  أهمية  من  لها  لما  اآللي،  والتعلم 
التي جاءت بتنظيم وزارة  القمة  النمو االقتصادي. وتناولت 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة األمم 
»االرتقاء  شعار  تحت  )يونيدو(  الصناعية  للتنمية  المتحدة 
االزدهار«،  لتحقيق  الرقمية  التقنيات  توظيف  بالمجتمعات.. 
اقتصاد  تنمية  في  الرابعة  الصناعية  الثورة  وإمكانات  قدرات 
مستدام ومتنوع في الدولة وخالل األعوام الخمسة المقبلة.
وزير  الجابر،  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  وتطرق 
ألقاها  التي  كلمته  في  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
بداية  حاليًا  يشهد  أجمع  العالم  أن  إلى  القمة،  تدشين  خالل 
الصناعية  الثورة  الرابع، حيث بدأت تقنيات  العصر الصناعي 
الرابعة بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز إسهاماته في دفع 

النمو والتقدم العالمي.
تعزيز  في  المتقدمة  التقنيات  أثر  إلى  معاليه  وأشار 
ثالثية  الطباعة  أن  منها  عدة،  أمثلة  وأعطى  األداء،  كفاءة 
مدى  على  القطاعات  من  عدد  إنتاجية  ضاعفت  األبعاد 
السنوات الخمس الماضية وأسهمت تقنيات تعلم اآللة في 
ما   ،»19  - »كوفيد  جائحة  تفشي  إثر  اللقاحات  تطوير  عملية 
من  كبير  عدد  وإنقاذ  السريرية،  التجارب  وقت  توفير  إلى  أدى 
والذكاء  المتقدمة  التقنيات  قدرة  معاليه  أكد  كما  األرواح.  

االصطناعي على إحداث فرق إيجابي.
الصناعة  وزارة  وّقعت  القمة،  انطالق  من  شهر  قبل 
التفاهم  مذكرات  من  ــددًا  ع المتقدمة  والتكنولوجيا 
حين  في  القطاع،  هذا  في  رائدة  شركة   12 مع  واالتفاقيات 
ودبي  أبوظبي  بإمارات  االقتصادية  التنمية  دوائــر  بدأت 
الرابعة  الصناعية  الثورة  برنامج  ضمن  أعمالها  وعجمان 

»الصناعة 4.0«.
»مشاريع  مبادرة  ضمن  جاء  الذي  البرنامج  هذا  ويهدف 
الثورة  وتطبيقات  حلول  تبني  استشراف  إلى  الخمسين« 
بدولة  الصناعية  القطاعات  مختلف  في  الرابعة  الصناعية 
التنافسية  بمستوى  واالرتقاء  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
اإلنتاجية  ورفع  التكلفة  من  والحد  عام،  بشكل  الصناعية 
فرص  وابتكار  السالمة  وتحسين  الجودة  وتعزيز  والكفاءة 

عمل جديدة.

أكدت

مما ال شك فيه أن التحول التقني في مختلف القطاعات 
الدولة  حكومة  تسعى  التي  الرئيسة  األهداف  من  البارزة 
الذكاء  على  التركيز  إلى  أدى  الذي  األمر  تحقيقها،  إلى 
 2017 عام  مطلع  ففي  الذكية.  واستخداماته  االصطناعي 
الرامية  االصطناعي  للذكاء  استراتيجيتها  الدولة  أطلقت 
بحلول  المجال  في  رائدًة  لتصبح  البالد  بمكانة  االرتقاء  إلى 
أعمال  توسعة  على  المستمر  حرصها  مع   ،2031 عام 
والفضاء،  والطاقة  الصحية  والرعاية  التعليم  قطاعات 
والنقل لتشمل المركبات ذاتية القيادة، وغيرها. وفي العام 
االصطناعي  الذكاء  وزارة  تدشين  عن  اإلعالن  تم  نفسه، 
للذكاء  الدولة  وزير  العلماء  سلطان  عمر  معالي  وتعيين 
بُعد،  العمل عن  الرقمي وتطبيقات  االصطناعي واالقتصاد 
مسؤواًل عن أعمال هذه الوزارة. وجاءت جهود الدولة لتطوير 
مجتمع  »تمكين  شعار  تحت  االصطناعي  الذكاء  واستخدام 
عمدت  كما   .)BRAIN( االصطناعي«  بالذكاء  مسؤول 
الذكاء  في  وتثقيفية  تدريبية  دورات  توفير  إلى  الحكومة 

االصطناعي لتكون أحد أساسات استراتيجيتها.
االصطناعي،  الذكاء  من  الجديد  الجيل  تمكين  وبهدف 
يتوجب توافر منظومة تعليمية وأكاديمية حديثة ومتطورة، 
وقد شيّدت الدولة جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي 
في عام 2019، وتعد أولى الجامعات في العالم التي تركز 
إطالق  جاء  كما  االصطناعي.  الذكاء  على  رئيس  بشكل 
وتزويد  لتمكين  االصطناعي  للذكاء  الوطني  البرنامج 
االصنطاعي  الذكاء  ومهارات  بــأدوات  اإلماراتية  الكوادر 
برنامج  من  جزءًا  وبوصفها  المستقبل.  لريادة  وإعدادهم 
في  التدريبية  المخيمات  أسهمت  االصطناعي،  الذكاء 
في  للمبرمجين  الوطني  والبرنامج  االصطناعي  الذكاء 
تطوير  على  اإلماراتيين  والمبرمجين  الطالب  مساعدة 

كفاءاتهم في هذا المجال والبرمجيات.
للذكاء  زايد  بن  محمد  جامعة  أطلقت  متصل،  نحو  على 
سبتمبر،  شهر  في  تنفيذي  تعليمي  برنامج  أول  االصطناعي 
في  األعمال  ورواد  الحكومة  مساعدة  إلى  البرنامج  ويهدف 
تكريس القدرات الكامنة للذكاء االصطناعي بهدف ضمان 

اإلدارة الذكية ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز اإلنتاجية.
منصب  أيضًا  يشغل  الذي  الجابر  الدكتور  معالي  يقول 
البرنامج  هذا  إطالق  »يأتي  الجامعة:  أمناء  مجلس  رئيس 
المسؤولين  كبار  لمساندة  خصيصًا  المصمم  التنفيذي 

 معالي الدكتور
سلطان بن أحمد الجابر، 

وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة رئيس مجلس 

أمناء جامعة محمد بن زايد 
للذكاء االصطناعي.

 اإلمارات العربية 
المتحدة تسعى في 
جهودها لتصبح دولة 

رائدة في مجال الذكاء 
 االصطناعي بحلول 

عام 2031.
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بدولة  والخاص  الحكومي  القطاعين  في  التنفيذيين 
اإلمارات العربية المتحدة، وتمكين صانعي القرار في مختلف 
القطاعات من االستفادة من مزايا الذكاء االصطناعي لبناء 
مستقبل ناجح لشركاتهم ومؤسساتهم واالستعداد لتحقيق 

تطلعات الدولة خالل الخمسين عامًا المقبلة«.
ركنًا  يشّكل  االصطناعي  الذكاء  أن  معاليه  وأضاف 
يوفر أنه  خاصة  للدولة،  االقتصادي  النمو  أجندة  في   مهمًا 
تمهيد  عن  فضاًل  الحالية،  القطاعات  لتطوير  رحبة  آفاقًا 
األعمال  نماذج  من  وجديدة  كبيرة  لمجموعة  الطريق 

والتقنيات المبتكرة.
أطلقت  الحالي،  العام  من  الماضي  أكتوبر  شهر  وفي 
اسم  حملت  مبادرة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة 
قدرات  تعزيز  إلى  تهدف  وهي  الرقمي«،  االقتصاد  »رواد 
الالزمة  والخبرات  بالمعارف  وتزويدها  الشابة  المواهب 
على  إيجابًا  تنعكس  متقدمة  مستقبلية  تكنولوجيا  لتطوير 

االقتصاد والقطاعات الحيوية في الدولة.
البرنامج  مبادرات  ضمن  جاءت  التي  المبادرة  وتشكل 
بين  الشراكة  لتعزيز  منصة  االصطناعي،  للذكاء  الوطني 
القطاعين الحكومي والخاص، واألفراد من أصحاب المهارات 
والتقنيات  البرمجيات  مجال  في  المتخصصة  والمواهب 

العاملة  العالمية  الشركات  من  التكنولوجيا  وقادة  الحديثة 
في اإلمارات العربية المتحدة، لتمكين أصحاب المواهب من 
المشاركة بفاعلية في دعم مسيرة التحول الرقمي بالدولة، 
وبناء اقتصاد وطني رقمي متطور يسهم في تحسين حياة 

الناس وبناء مستقبل أفضل.
والتطوير  البحث  في  جهدًا  الدولة  تّدخر  ال  ذلك،  إلى 
الذكاء االصطناعي، حيث تعاونت جامعة محمد بن  بمجال 
بهدف  للعلوم،  وايزمان  معهد  مع  االصطناعي  للذكاء  زايد 
الرعاية  مثل  مختلفة،  مجاالت  في  تطبيقاته  استكشاف 
الصحية وعلم الجينوم وغيرها. كما وقّعت الجامعة مذكرة 
لتبني  بأبوظبي  التكنولوجي  االبتكار  معهد  مع  تفاهم 

أبحاث الذكاء االصطناعي المتقدمة.
إلطالق  خططها  عن  أبوظبي  أعلنت  ذلك  على  عالوًة 
سمعة  ترسيخ  بهدف  االصطناعي  للذكاء  أبحاث  مركز 
بوصفها  وذلك  المتنامية،  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
المركز  وسيشكل  التكنولوجي،  لالبتكار  عالميًا  مركزًا 
إضافًة كبيرة إلى معهد االبتكار التكنولوجي الذي يعد أول 
مؤسسة في منطقة الشرق األوسط متخصصة في الحوسبة 
واالستخدام طيار  دون  من  الطائرات  تطوير  وأبحاث   الكمية 

التجاري للروبوتات. 

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع شركة ستاليون 
إطالق  عن  االصطناعي  الذكاء  مجال  في  الرائدة  الشركات  إحدى 
رواد  من   75 تمكين  إلى  يهدف  االصطناعي  للذكاء  ريادي  برنامج 
األعمال الشباب على مدى 9 أسابيع، واغتنام الفرص االستثمارية 
ومشروعاتهم  شركاتهم  وتأسيس  االصطناعي  الذكاء  مجال  في 

في اإلمارات العربية المتحدة.
دائرة  وكيل  البلوشي،  راشد  سعادة  يقول  الصدد،  هذا  في 
صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  أبوظبي   - االقتصادية  التنمية 
مع  تتماشى  شراكات  باستمرار  خليفة  صندوق  »يعقد  خليفة: 
أهدافه ورؤيته بتوفير بيئة أعمال ريادية تعتمد التكنولوجيا واالبتكار، 

ويواصل التزامه بالتشجيع على توظيفهما في ريادة األعمال«.
إسهامات  أحدث  البرنامج  »يعد  البلوشي:  سعادة  وأضاف 
منصة  وسبقه  االصطناعي،  الذكاء  قطاع  في  خليفة  صندوق 
تزويد  إلى  ونتطلع  باهرًا،  نجاحًا  حققت  التي  »مستشاري« 
التكنولوجية  االبتكارات  من  بالمزيد  اإلمارات  في  األعمال  رواد 
نمو في  مساهماتهم  وتعزيز  نجاحاتهم  لدعم   المتقدمة 

االقتصاد الوطني«.

دعم شركات الذكاء االصطناعي الناشئة

في  دي«  ٔاي  »ستارت  مع  بالتعاون  خليفة  صندوق  أعلن  وقد 
إطالق منصة »مستشاري«  عن  الحالي،  العام  فبراير مطلع  شهر 
التفاعلیة، وتتضمن مجموعة متنوعة من األدوات والموارد الرقمیة 

لرواد األعمال خالل مرحلة اإلعداد لخطة العمل.

 وزارة الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة 

وّقعت 12 مذكرة تفاهم 
مع رواد الصناعة في 
شهر أكتوبر الماضي.
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اسـتـشـراف بـيـئـة          مـؤاتية مستدامة
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اسـتـشـراف بـيـئـة          مـؤاتية مستدامة
أبوظبي تواصل تعزيز مكانتها المرموقة بوصفها مركزًا بارزًا للشركات 
الناشئة والمستثمرين، مع توفير بنك أبوظبي األول ومدينة مصدر فرص 
أعمال وغيرها من المبادرات الداعمة.
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الشركات الصغيرة والمتوسطة



 أبوظبي من المدن 
الرائدة في تبني 

المبادرات الداعمة 
لقطاع الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.

مكانة  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم
القدرات  تطوير  مجال  في  متقدمة 
والتكنولوجيا  الطاقة  مثل  عدة،  قطاعات  في  الصناعية 
القمة  إلى  العالم  أنظار  توجهت  وقد  المتقدمة،  والصناعة 
العالمية للصناعة والتصنيع التي انطلقت فعالياتها الشهر 
الماضي، بهدف استكشاف أحدث التوجهات وفرص التمويل 
الصناعية  التنمية  ولتعزيز  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 

الشاملة والمستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. 
في  القمة  مع  تعاونه  عن  األول  أبوظبي  بنك  وأعلن 
الضوء  لتسليط  المعرفة،  وتبادل  الفكرية  الريادة  نشاطات 
لقطاع  االبتكارية  والقدرات  االقتصادية  اإلمكانات  على 
الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم جهود تطوير القطاع 
المتحدة  العربية  اإلمارات  جهود  وتعزيز  العالمي،  الصناعي 
القطاع  في  الرابعة  الصناعية  الثورة  تقنيات  توظيف  في 
الخمسة  للعقود  الدولة  رؤية  مع  يتماشى  بما  الصناعي 
للقمة  استراتيجيًا  شريكًا  بوصفه  البنك  وضع  كما  المقبلة. 
27 نوفمبر، خبراته  22 ولغاية  التي انطلقت في الفترة من 
الصغيرة  للشركات  مبتكرة  تمويلية  حلول  تطوير  في 
وتعزيز  عمل  فرص  توفير  في  تسهم  التي  والمتوسطة 
التنمية االقتصادية والتجارة العالمية. كما وّقع بنك أبوظبي 
له،  مقرًا  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  من  يتخذ  الذي  األول 
تقديم  بهدف  للتنمية  اإلمارات  مصرف  مع  تفاهم  مذكرة 
تمويل  وتوفير  المشترك،  واإلقراض  االئتمان  ضمان  برامج 
يصل إلى 100 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة 

في الدولة.
واالقتصاد  القطاع  دعم  في  البنك  دور  على  وتعقيبًا 
التنفيذي  الرئيس  الرستماني،  هناء  ــادت  أف الوطني، 
في  الصناعي  القطاع  بأن  األول،  أبوظبي  بنك  لمجموعة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة يستند إلى الرؤى المستقبلية 
نجاحات  تحقيق  أمام  الطريق  يمهد  الذي  األمر  المدروسة، 

كبيرة على المستوى العالمي. 
الصناعية  األنشطة  دخول  »مع  الرستماني:  وأضافت 
المالية  المؤسسات  ستواصل  التطور،  من  جديدة  مرحلة 
المطلوبة،  االستشارات  تقديم  في  محوري  بدور  القيام 
ومنح زخم أكبر لنمو الشركات الصناعية التي توظف أحدث 
الفعالة  التقنية في عملياتها، وبالتالي المساهمة  الحلول 

حققت

 »يستند القطاع الصناعي في دولة اإلمارات 
 إلى الرؤى المستقبلية المدروسة، األمر الذي 

يمهد الطريق أمام تحقيق نجاحات كبيرة على 
المستوى العالمي. ومع دخول األنشطة الصناعية 

مرحلة جديدة من التطور، ستواصل المؤسسات 
المالية لعب دور محوري في تقديم االستشارات 

المطلوبة، ومنح زخم أكبر لنمو الشركات الصناعية 
التي توظف أحدث الحلول التقنية في عملياتها«.

هناء الرستماني،
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي األول
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في تنويع موارد االقتصاد الوطني. ومن خالل التعاون الوثيق 
ممكن  جهد  كل  سنبذل  كافة،  المعنية  األطراف  مع  والبنّاء 
العالمية،  األسواق  في  المنافسة  من  الشركات  لتمكين 
بنك  في  لنا  وبالنسبة  اقتصادنا.  واستدامة  نمو  وتعزيز 
أبوظبي األول، فإننا حريصون على توظيف خبرتنا الواسعة 
بأسلوب  المبتكرة  المالية  وحلولنا  الدولية  أعمالنا  وشبكة 
الصناعية للشركات  مثمرة  جديدة  فرص  توفير   يضمن 

في الدولة«.
في السياق ذاته، يقول بدر سليم سلطان العلماء، رئيس 
والتصنيع:  للصناعة  العالمية  للقمة  التنظيمية  اللجنة 
الشركات  بدعم  والتصنيع  للصناعة  العالمية  القمة  »تلتزم 
األسواق  إلى  وصولها  وتسهيل  والمتوسطة  الصغيرة 
التقنيات  وتوظيف  األعمال،  ريادة  ثقافه  وتعزيز  العالمية، 
ببنك  نرحب  أن  ويسعدنا  الصناعي.  القطاع  في  الرقمية 
إلى  ونتطلع  القمة،  شركاء  شبكة  في  األول  أبوظبي 
المتزايدة  األهمية  على  الضوء  لتسليط  معهم  التعاون 
بيئي  نظام  إنشاء  بهدف  مبتكرة  تمويل  حلول  لتوفير 
هذه  ستمكننا  كما  والمتوسطة.  الصغيرة  للشركات  مزدهر 
الصناعي  القطاع  في  والتميز  االبتكار  دعم  من  الشراكة 
والمستدامة  الشاملة  الصناعية  التنمية  وتحقيق  اإلماراتي، 

في السنوات المقبلة«.
على نحو متصل، أعلنت مدينة مصدر عن مبادرة »ابتكر« 
2022، وهي تهدف  قبل انطالق أسبوع أبوظبي لالستدامة 
المستدامة.  التقنيات  من  التالي  الجيل  وتطوير  تحديد  إلى 
المبادرة  هذه  ستركز  )وام(  اإلمــارات  أنباء  لوكالة  ووفقًا 

النظيفة  والطاقة  الحضري  التنقل  قطاعات  على  العالمية 
الطاقة  وتخزين  والمياه  الغذائي  واألمن  الزراعية  والتقنيات 

والذكاء االصطناعي. 
كما ستوفر المبادرة التي تنطلق من مدينة مصدر وتمتد 
الصغيرة  الشركات  فئة  من  للمشاركين  العام،  مدار  على 

 بدر سليم سلطان العلماء، 
رئيس اللجنة التنظيمية للقمة 

العالمية للصناعة والتصنيع.

 ُعقدت القمة العالمية 
 للصناعة والتصنيع في 

 الفترة من 22 ولغاية 
27 نوفمبر الماضي.
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شركة  مع  بالتعاون  لالستثمار  أبوظبي  مكتب 
نوفمبر  شهر  مطلع  في  آكسس  غلوبال  مافن 
األميركيات  للسيدات  يتيح  الذي  أبوظبي«  »آكسس  برنامج  الماضي 
توسيع  المدعومة  غير  المجتمع  شرائح  مختلف  من  األعمال  ورّواد 

وتطوير أعمالهم في الخارج. 
أسواق  إلى  األميركية  للشركات  عبور  كجسر  البرنامج   ويعمل 
متنوعة  باقة  لها  ويوفر  أبوظبي،  إمارة  من  انطالقًا  األوسط،  الشرق 
األميركية  الشركات  تساعد  والخدمات،  والمزايا  المميزة  الحوافز  من 
العمل  بشركاء  تعريفها  ذلك  في  بما  النمو،  على  فيه  المشاركة 
حول  الفردية  واإلرشادات  المشورة  وتقديم  اإلمارة،  في  المحتملين 
سفير  بقيادة  خاصة  استشارية  لجنة  ِقبَل  من  األعمال  تأسيس  آليات 
األعمال  خبراء  من  ونخبة  أوليري،  كيفن  األعمال،  ورائد  البرنامج 

العاملين في دولة اإلمارات.
دائرة  رئيس  الحمادي  الشرفاء  محمد  علي  محمد  معالي  وأفاد 
أبوظبي  مكتب  عن  صادر  بيان  في  أبوظبي،   - االقتصادية  التنمية 
المتحدة  والواليات  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  بأن  اإلعالمي، 
طويلة،  لعقود  تمتد  متينة  استراتيجية  بعالقات  ترتبطان  األميركية 
القوية  واالستثماري  التجاري  التعاون  أطر  في  ينعكس  الذي   األمر 
لبناء  االبتكار  ثقافة  بتعزيز  المشترك  والتزامهما  البلدين،   بين 

مستقبل أفضل للجميع«.
دعم  إلى  الرامية  ــارة  اإلم رؤيــة  من  »كجزء  معاليه:  ــاف  وأض   
من  وغيرها  لسيدات  المملوكة  تلك  سيّما  ال  الطموحة،  الشركات 
أبوظبي،  في  المدعومة  غير  المجتمع  لشرائح  التابعة   األعمال 
حيث  العالمية،  التحديات  لمواجهة  مبتكرة  حلول  إليجاد  الساعية 
المحفزة  األعمال  بيئة  من  االستفادة  الشركات  لهذه   يمكن 
الالزمة  المقومات  كل  لها  توفر  والتي  أبوظبي،  في  والمشجعة 

أطلق

وفرصًا  المستدامة  ابتكاراتها  لرعاية  منصًة  والمتوسطة، 
للشركات  تتاح  وسوف  محتملين.  مستثمرين  مع  للتواصل 
المنطقة  إلى  نقلها  أو  نشاطاتها  لتوسيع  الفرصة  أيضًا، 
يزيد  ما  حاليًا  المنطقة  تضم  حيث  مصدر،  مدينة  في  الحرة 
ومتوسطة  دولية  شركات  بين  تتنوع  شركة،   1000 على 
دعم  في  باإلسهام  تلتزم  جميعها  ناشئة،  وأخرى  وصغيرة 
بناء  أجل  من  ابتكارات  وتطوير  االستدامة  أجندة  تنفيذ 

مجتمعات أكثر استدامة ورفاهية.
مصدر:  لمدينة  التنفيذي  المدير  بالعالء،  عبداهلل  يقول 
البارزة  الشركات  من  المزيد  استقطاب  المبادرة  »ستتيح 
التي تركز على االبتكار في العالم إلى المدينة، بهدف تعزيز 
أنشطة البحث والتطوير لتطوير التقنيات الجديدة، فضاًل عن 

االستفادة من العروض الفريدة التي توفرها مدينة مصدر«.
دخلت  العام،  مدار  على  يمتد  الذي  برنامجها  إطار  وفي 
لالستدامة،  أبوظبي  أسبوع  مع  شراكة  في  »ابتكر«  مبادرة 
االستدامة،  بقضايا  المعنية  العالمية  التجمعات  أكبر  أحد 
العالمية  القمة  فعاليات  ضمن  المبادرة  منصة  الستضافة 
استعراض خاللها  من  سيتم  التي  المستقبل   لطاقة 

الحلول الرائدة.
»ستعمد  مصدر:  لمدينة  التنفيذي  المدير  ــاف  وأض
إلى  المقبل  العام  مدى  على  أشهر  ثالثة  كل  مصدر  مدينة 
من  سلسلة  في  للمشاركة  الشركات  من  مزيد  عن  البحث 
موقع  خالل  من  أنشطتها  على  الضوء  وتسليط  الفعاليات 

المبادرة المصغر. ومن خالل الشراكة مع الهيئات الحكومية 
على  الضوء  تسليط  ابتكر  مبادرة  ستواصل  اإلمارات،  في 
الجهات المبتكرة من شركاء مدينة مصدر أو أسبوع أبوظبي 
هذه  مصدر  مدينة  في  الحرة  المنطقة  وستدعو  لالستدامة، 

الشركات إلى نقل أعمالها إليها«.

االستفادة من الفرص في أبوظبي

 تمتد مبادرة »ابتكر«
التي أطلقتها مدينة مصدر 

على مدار عام كامل.

التنوع  ثقافة  أبوظبي  آكسس  برنامج  ويعكس  والنمو.  للنجاح 
تكون  ألن  وتطلعاتها  أبوظبي،  إمارة  بها  تمتاز  التي   والشمول 
يشهد  الذي  عالمنا  في  األوسط  الشرق  نحو  األعمال  النطالق  بوابة 

مزيدًا من الترابط والتكامل«.
أبوظبي  مكتب  مبادرات  إحدى  أبوظبي  آكسس  برنامج  يعد 
لالستثمار لدعم الشركات العالمية التي تسعى لتأسيس وتوسعة 

أعمالها في إمارة أبوظبي. 
يقدم  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتجدر 
رعاية  خدمات  ذلك  في  بما  والحوافز،  البرامج  من  مجموعة  أيضًا 
البالغة  االبتكار  برنامج  عبر  للشركات  الدعم  يوفر  كما  المستثمرين، 
النمو المستدام بإمارة  قيمته ملياري درهم، لمساعدتها في تحقيق 

أبوظبي والمنطقة.
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ومن المبادرات األخرى الواعدة التي من شأنها استقطاب 
اإلماراتية  العاصمة  إلى  والمستثمرين  الشركات  من  المزيد 
دائرة  أطلقتها  التي  االفتراضية«  »الرخصة  مبادرة  أبوظبي، 
التنمية االقتصادية - أبوظبي خالل معرض ومؤتمر جيتكس 
2021، والتي تمّكن المستثمرين األجانب من غير المقيمين 
من الحصول على رخصة اقتصادية لألعمال في أبوظبي من 
دون ارتباطهم بإقامة في الدولة ومن أي مكان حول العالم 

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.
أوضح  )وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة  أصدرته  تقرير  وفي 
معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية االقتصادية 
فريدة  استباقية  مبادرة  تعد  االفتراضية  الرخصة  أن  أبوظبي، 
المباشرة  األجنبية  االستثمارات  جذب  تستهدف  نوعها  من 
للنشاط  ترخيص  على  الحصول  إجراءات  تسهيل  خالل  من 

االقتصادي من أي مكان في العالم قبل زيارة دولة اإلمارات.
تأتي  المبادرة  هذه  أن  الشرفاء  محمد  معالي  وأضاف 
الى  الرامية  اإلمــارات  دولة  حكومة  توجهات  مع  انسجامًا 
تمكين التجارة الرقمية العابرة للحدود، مؤكدًا حرص حكومة 
إمارة أبوظبي على زيادة جاذبية األعمال في إمارة أبوظبي 
وجهة  بوصفها  وتقديمها  والخدمية  التجارية  وتنافسيتها 
األعمال  ممارسة  سهولة  تعزيز  عبر  وذلك  لألعمال،  دولية 
الذي  األمر  النقدية،  والتدفقات  األجنبي  المال  رأس  وجذب 
القادمة  الخمسين  لخطة  العشرة  المبادئ  مع  يتماشى 
بناء  على  يركز  الذي  الثاني  المبدأ  خاصة  اإلمارات،  لدولة 

االقتصاد األفضل واالنشط في العالم.
بمكانتها  االرتقاء  أبوظبي  تواصل  سبق،  ما  إلى  إضافة 
بفضل  الدولية  الناشئة  للشركات  وجهة  أفضل  بوصفها 
الوصول  من  الناشئة  الشركات  تمّكن  التي   Hub71 منصة 
 »Hub71« واختارت  سريعة.  بوتيرة  المتنامي  السوق  إلى 
شركات  منظومات   10 أفضل  ضمن  تصنيفها  تم  التي 
العالم وفقًا لشركة ستارت أب جينوم  ناشئة على مستوى 
الشركات  من  الجديدة  المجموعة   ،)Startup Genome(

الناشئة لالنضمام إلى مجتمعها في أبوظبي. 

لجذب  مصادرها  تنويع  إلى   »Hub71« تسعى  كما 
كافة،  تأسيسها  مراحل  عبر  الجودة  عالية  الناشئة  الشركات 
خالل  من  ملموسًا  تأثيرًا  تُحدث  أن  يمكن  حلواًل  تقدم  حيث 

برامجها وشراكاتها.
وبحسب »وام«، تضم المجموعة شركات ناشئة في مراحل 
نمّو مختلفة، وقد حازت مجتمعًة تموياًل بقيمة 34 مليون دوالر 
أميركي، والتزمت بنقل 82 من رواد األعمال إلى أبوظبي. كما 
انضمت 14 شركة ناشئة جديدة إلى برنامج »Hub71« للحوافز 
من  المزيد  توفر  التي  الحوافز،  من  الفتة  مجموعة  يقدم  الذي 
من  االستفادة  لهم  وتتيح  للمؤسسين  والمرونة  الخيارات 

الموارد المخصصة لدعم نمو مشروعاتهم. 

 معالي
محمد علي الشرفاء، 

رئيس دائرة التنمية 
االقتصادية أبوظبي 

رئيس مجلس إدارة سوق 
أبوظبي لألوراق المالية.

 »Hub71« اختارت 
مؤخرًا مجموعة جديدة 
من الشركات الناشئة 

لالنضمام إلى مجتمعها 
في أبوظبي.
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في  المتنامي   »Hub71« مجتمع  إلى  أيضًا  وانضمت 
الذي  القيمة  تعزيز  وبرنامج   2021 عام  من  الثاني  الربع 
أول  المتقدمة،  مراحلها  في  الناشئة  الشركات  يستهدف 
حيث  أميركي،  دوالر  المليار  قيمتها  تفوق  ناشئة  شركة 
للسيارات  بائع  أكبر   ،)CARS24( »كارز24«  قيمة  تقّدر 
وأكبر  الهند،  في  العنكبوتية  الشبكة  عبر  المستعملة 
 1,84 إلى  يصل  بما  اإلمارات،  في  مستعملة  سيارات  بائع 
»X.0 كير  »هيلث  انضمت  كما  أميركي.  دوالر   مليار 

)Healthcare X.0(، أول شركة ألمانية متخصصة في علم 
األورام الرقمي إلى البرنامج.

في  المتحدة  العربية  اإلمارات  من  الطلبات  تلّقي  وجاء 
المركز األول )34%(، تلتها الواليات المتحدة األميركية )%11( 
والمملكة المتحدة )6%(. ومع نمو محفظة »Hub71« على 
العالمية  التكنولوجيا  منظومة  تلقت  الدولي،  المستوى 
وبلجيكا  وإسبانيا  التفيا  في  شركات  من  األولى  الطلبات 

وبلغاريا والبرتغال ورومانيا.
 :»Hub71« في  العمليات  مديرة  عيتاني،  جيدا  تقول 
هذه  أثبتت   ،%16 تتجاوز  ال  النجاح  نسبة  ألّن  »نــظــرًا 
 Hub71 إلى  لالنضمام  ومؤهلة  استثنائية  أنها  المجموعة 
التي المستقرة  االقتصادية  البيئة  ضمن  أعمالها   وتنمية 

توفرها أبوظبي«.
لعام  الثانية  المجموعة  »ستكون  عيتاني:  وأضافت 
تقدم  حيث  الجديدة،  الحوافز  من  األولى  المستفيدة   2021
الشركات  مساعدة  شأنها  من  سخية  دعم  حزم   Hub71
وكونها  بمرونتها  الحوافز  هذه  وتتميز  االزدهار.  على  الناشئة 

مختلف  في  للشركات  المحددة  المتطلبات  لتلبية  مصممة 
مراحل تأسيسها. وانطالقًا من التزام Hub71 بتعزيز القيمة، 
الناشئة  الشركات  وصول  لتسهيل  الحوافز  هذه  ُصممت 
أثناء  تمويل  على  والحصول  المواهب  وجذب  السوق  إلى 

توّسعها في بيئة أبوظبي الداعمة لألعمال«. 

أعلنت »موجليكس«، إحدى أكبر وأسرع منصات التجارة بين الشركات 
ودبي  أبوظبي  في  عملياتها  توسيع  عن  آسيا،  في  النمو  حيث  من 
مخطط  ضمن  يأتي  الذي  التوجه  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة 

التوسع العالمي للمنصة في مجال التجارة بين الشركات.
السلسلة  من  التمويل  جولة  برفع  مؤخرًا  المنصة  قامت  وقد 
ومقرها  فينتشرز«  ويف  »ألفا  عبر  كابيتال  إيدج  فالكون  بقيادة   »E«
التجارية  الشركات  معامالت  في  شركة  أول  يجعلها  ما  أبوظبي، 
»وحيدة القرن« )Unicorn( في قطاع التصنيع، بتمويل إجمالي قدره 

220 مليون دوالر أميركي وبقيمة سوقية تقدر بمليار دوالر أميركي.
ومن شأن »موجليكس« تمكين الشركات في قطاعات التصنيع 
والنفط والغاز والبنية التحتية من تحويل سلسلة التوريد من بدايتها 
وهي  التوزيع.  إلى  ووصواًل  الشراء  عمليات  من  بدءًا  نهايتها،  وحتى 
والقوة  والمشترين  الموردين  وشبكة  الرقمية  المنصة  عبر  تعمل 
اللوجستية الخاصة بالمنصة، على خفض التكلفة وتعزيز المبيعات 
من  خالية  التوريد  سلسلة  وجعل  التشغيلية  الكفاءة  وتحسين 

التعرض البشري.
منطقة  في  عملياتها  »موجليكس«  أقامت  متصل،  نحو  على 
في  الصناعي  القطاع  قلب  )كيزاد(،  خليفة  لميناء  الحرة  التجارة 
مؤسسات  مع  وثيق  بشكل  تتعاون»موجليكس«  كما  أبوظبي. 
غير  المشتريات  لتبسيط  البالد  أنحاء  جميع  في  الكبرى  التصنيع 
التكنولوجيا. عالوًة  التي تقودها  التوريد  المباشرة وتمكين سالسل 
الشركات  لمعامالت  اإللكترونية  التجارة  منصة  أطلقت  ذلك  على 
)moglix.ae( التي ستبدأ في توفير دليل رقمي يضم 500 ألف منتج 

صناعي عبر أكثر من 50 فئة خالل األشهر القليلة المقبلة. 

لشركة  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  ــارج،  ج ــول  راه ويقول 
موجليكس: »نحن متحمسون لبدء العمل في سوق اإلمارات العربية 
الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  بوابة  الدولة  تعد  حيث  المتحدة، 
العالمية واالبتكار مع رؤية للتحول إلى اقتصاد  رئيسًا للتجارة  ومركزًا 
في  واستثماراتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  حكومة  مهمة  إن  رقمي. 
االرتقاء بالمهارات الرقمية ال مثيل لها، ونحن نتطلع إلى التعاون مع 

المواهب المحلية لدفع التحول الرقمي بشكل مشترك«.

»موجليكس« تتخذ من دولة اإلمارات مقرًا لها لتوسيع عملياتها

 جيدا عيتاني،
 مديرة العمليات
.»Hub71« في
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فعاليات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
توفير  في  ومتخصصة  مرخصة  منصة  أكبر  ترابط،  بوابة    أعلنت 
خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة، عن إغالقها جولة 
تمويل بقيمة 13 مليون دوالر أميركي بقيادة تايجر جلوبال. وتلت 
شهر  في  انطلقت  التي  أ«  »السلسلة  قبل  ما  ــى  األول الجولة 
فبراير 2021 بقيمة 12 مليون دوالر أميركي. وتهدف حلول بوابة 
وشركات  المؤسسات  دعم  إلى   ،2017 عام  تأسست  التي  ترابط 
المفتوحة  الصيرفة  خدمات  من  لالستفادة  المالية  التكنولوجيا 
لتوسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء المنطقة. وتركز بوابة ترابط 
للبنوك  المخصصة  المالية  الخدمات  وتوزيع  إنشاء  تسهيل  على 
بصفتها  النهائي،  المستخدم  كذلك  المالية،  التكنولوجيا  وشـركات 
الدفع في  بدء  خدمة  ومزود  الحساب  معلومات  لخدمة  مزود  أول 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

برامج  لحلول  مــزودة  شركة  وهي   ،)Getbee( بي«  »جيت    نجحت 
الحاسوب ألعمال الشركات الناشئة التي تتخذ من اإلمارات العربية 
مليون   ١٫٨ بقيمة  استثمار  على  الحصول  في  لها،  مقرًا  المتحدة 

جولة  فــي  أمــيــركــي  دوالر 
الــتــمــويــل مــا قــبــل األولـــى 

عــدد من  الــتــي شـــارك فيها 
الــرائــدة  االستثمارية  الجهات 

ــدد مــن  ــ ــ ــًا وعـــالـــمـــيـــًا وع ــي ــل مــح
ــات الــتــمــويــل  ــ ــه ــ ج

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــنــهــا »ألــتــيــتــيــود 

وتأسست  كابيتال«. 
 2018 عـــام  ــة  ــشــرك ال

مايهرفود،  ثيا  يد  على 
وتقدم برنامج B2B الذي 

التجارية  الــعــالمــات  يــربــط 
ــرنــت  ــت ــر اإلن بــعــمــالئــهــا عــب

بناء  في  رائــدًة  الشركة  وتعد  الحية.  الفيديو  استشارات  خالل  من 
العالقات االقتصادية واالستفادة من التسويق البشري من خالل 
المعارف وفعالية التجارة اإللكترونية لخلق تجربة تسوق هجينة تسهم 
في توليد عوائد أفضل. والجدير بالذكر أنه تم أيضًا دمج البرنامج مع 

.»BigCommerce«و »Shopify« شركاء التكنولوجيا مثل

  جمعت شركة فيرو )Fero( الناشئة، مطور نظام بيئي لتخطيط موارد 
المؤسسات والنقل باالعتماد على مساعد ذكي تفاعلي، ومطور 
ومقرها  التوريد،  لسلسلة   )TiA( »تيا«  تفاعلي  نقل  مساعد  أول 
اإلمارات العربية المتحدة، تموياًل بقيمة 1٫1 مليون دوالر أميركي، 
األولي،  التمويل  ما قبل  تمويلها خالل مرحلة  أحدث جوالت  في 

وذلك من عدة مستثمرين بارزين.
اقتصاديًا  نظامًا   ،2018 عام  تأسست  التي  فيرو  وتوفر شركة        
النقل  مساعد  جانب  إلــى  والنقل،  المؤسسات  مــوارد  لتخطيط 
الخدمات  موظفي  لتحرير  بــرنــامــجــًا  يعد  الـــذي  »تــيــا«  التفاعلي 

باالستماع  البرنامج  يقوم  حيث  العادية،  مهامهم  من  اللوجستية 
المختلفة  المراسلة  منصات  عبر  رسائل  وإرسال  والتحدث  والفهم 
البيئي  النظام  ويشتمل  اللوجستية.  الخدمات  لــرواد  المخصصة 
ومتوسط  واألخير  األول  النقل  إلدارة   SaaS نظام  على  للشركة 
المدى، وإدارة التسليم، ومنتج SaaS الفريد من نوعه لـ »التوصيل 
)برنامج   FAST ُيسمى  البري،  للشحن   »Uberization والتشغيل 
وكذلك   »TiA« مع  تأتي  وكلها  بالشاحنات(،  للنقل  الشحن  تجميع 
المؤسسات  مــوارد  لتخطيط  اقتصادي  نظام  أي  مع   TiA تعمل 

والنقل للشحن في السوق.

  أعلنت منصة »زوفير« )Zofeur( لخدمات السائقين 
عند الطلب، عن جمع مبلغ 500 ألف دوالر أميركي 
في جولة تمويل أولية، ومخططاتها للتوسع في 
أسواق أخرى بمنطقة الشرق األوسط. ومن شأن 

تأجير سائقين  المتعاملين من  تمكين  التطبيق 
والدفع  الخاصة  السيارات  لقيادة  شخصيين 
 10 أدنى، ولمدة  بالدقيقة من دون حد  لهم 
دقائق، أو 10 ساعات أو 10 أيام. إضافة إلى 
ذلك، يمكن تأجير السائقين لتسلم السيارات 
الترخيص،  إجراءات  إنجاز  أو  الخدمة،  مراكز  من 
المنصة  وتتمتع  األخــرى.  المهام  من  والعديد 
مستخدم   ألــف   50 تبلغ  عمالء  بقاعدة  حاليًا 

فيه  أعلن  اإلمــارات فقط، في وقت  دولــة  في 
مؤسسو المنصة عن مساعي التوسع في السوق 

المملكة  من  انطالقًا   ،2022 عام  من  الثاني  الربع  خالل 
العربية السعودية والبحرين.

من  تتخذ  التي   »Palletpal« والشحن  النقل  خدمات  منصة    حازت 
دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها، مبلغ 200 ألف دوالر أميركي 
في جولة استثمارية قبل أولية عن طريق شركة درابر أسوشيتس 
كل  يد  على  الحالي  العام  خالل  المنصة  تأسست  وقد  األميركية. 
من عادل حموي، كريم غانم، أنطونيو شيدياك، وعلي نواز، بهدف 
سهلة  بطريقة  شحناتهم  في  للتحكم  للشركات  ذكية  حلول  توفير 
سواء كانت منقولة برًا أو بحرًا أو جوًا، حيث تتيح متابعة شحناتهم 

من وقت شرائها وحتى وصولها في منطقة الشرق األوسط.
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وإقامة  المتحدة،  المملكة  مع  التعاون  عالقات  بتطوير  اهتمامًا  المتحدة  العربية  اإلمارات 
العالم.  حول  المختلفة  التحديات  لمواجهة  مشتركة  أرضية  وإيجاد  العالمية  الشراكات 
وخالل زيارته في شهر سبتمبر الماضي، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
الصداقة  عالقات  بريطانيا،  وزراء  رئيس  جونسون  بوريس  معالي  مع  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
من  بريطانيا  خروج  بعد  الواعدة  والفرص  المشترك  التعاون  تنمية  وسبل  البلدين،  بين  تجمع  التي  التاريخية 

االتحاد األوروبي. 
وهي  المستقبل«،  أجل  من  »الشراكة  أهمية  التاريخي  االجتماع  هذا  في  جونسون  ومعالي  سموه  وأكد 
المستدام  االزدهار  وتعزيز  استشراف  وهما  ركيزتين،  إلى  تستند  المستقبل  أجل  من  وطموحة  جديدة  اتفاقية 
ومعالجة القضايا العالمية، فضاًل عن تعزيز مجاالت التجارة واالستثمار، وبحث التعاون في مجاالت عدة، بما 

في ذلك األمن والمناخ والتنمية وتبادل الثقافة والتعليم والصحة وغيرها.
العالقات  تمكين  شأنها  من  مهمة  اتفاقيات  بتوقيع  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  زيارة  وتوجت 
الثنائية بين البلدين، شملت توسيع نطاق اتفاقية شراكة االستثمار السيادي التي جاء اإلعالن عنها في شهر 
مارس من العام الحالي، والتي تهدف إلى تعزيز العالقات الثنائية طويلة األجل بين البلدين، وتحفيز التعافي 

االقتصادي وتوفير فرص عمل واستشراف االزدهار بشكل عام.

تولي

ترسيخ العالقات 
اإلماراتية - البريطانية

العالقات الثنائية الراسخة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة مبنية على تعاون تجاري وسياسي 
وثقافي يعود لعقود مضت، قبل أن يتم تعزيزها مؤخرًا مع دخول البلدين الصديقين شراكات استراتيجية طويلة األجل.
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 صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون.

تقرير العدد
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البلدين  بين  السيادي  االستثمار  شراكة  إطــار  وفي 
بما  باالستثمار  المتحدة  العربية  اإلمارات  تلتزم  الصديقين، 
السنوات  مدى  على  إسترليني  جنيه  مليارات   10 إلى  يصل 
والتكنولوجيا  الطاقة  تحول  مجاالت  في  المقبلة  الخمس 
لالستثمار  مبادلة  شركة  عليها  ويشرف  التحتية،  والبنية 
هذه  وتأتي  المتحدة.  المملكة  في  االستثمار  ومكتب 
الخطوة لتوسعة استثمارات الشراكة التي تم اإلعالن عنها 
باستثمار  جاءت  والتي  الحالي،  العام  من  مارس  شهر  في 
مليون   800 من  يقرب  ما  )مبادلة(  لالستثمار  مبادلة  شركة 
المتحدة  بالمملكة  الحياة  علوم  في  إسترليني  جنيه 
في  العاملة  البريطانية  الشركات  من  المزيد  لتمكين 
المعرفة  تبادل  فرص  مع  والنجاح،  االزدهار  من  المجال،  هذا 

المشتركة ورفع سقف التعاون.
لحكومة  اإلعالمي  المكتب  عن  صادر  لبيان  ووفقًا 
أبوظبي، فقد أكد أن شراكة االستثمار السيادي تمتد لخمس 
االبتكار  على  تقوم  رئيسة  قطاعات  أربعة  في  سنوات، 
وتشتمل على التكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية 
القدرة  يعزز  ما  والمتجددة،  النظيفة  والطاقة  الحياة  وعلوم 
البلدين،  من  كل  في  العمل  فرص  من  المزيد  توفير  على 
جديدة  مجاالت  وخلق  القدرات  وتطوير  البحوث  وتحسين 

للتعاون االستثماري.
معالي  أشار  الشراكة،  هذه  على  تعليقه  معرض  في 
التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  المبارك،  خليفة  خلدون 
مبادلة  أن  إلى  لالستثمار،  مبادلة  شركة  في  للمجموعة 
المتحدة  المملكة  في  األجل  طويلة  استثمارات   تمتلك 
تشكل  وسوف  التحتية،  والبنية  والنمو  االبتكار  مجاالت  في 
الدعم  لتوفير  استثمارية  منصة  الجديدة  الشراكة  هذه 
استثمارية  عالقة  إطار  في  وذلك  األولوية،  ذات  للقطاعات 

تستشرف المستقبل.
الصناعية  الجهات  مع  بالتواصل  »مبادلة«  ستعمل  كما 
ضمن  وابتكار  بحث  مبادرات  لتبني  المتحدة  المملكة  في 
وهي  دولة،   50 من  أكثر  في  المنتشرة  أعمالها  محفظة 
تقودها  التي  والقطاعات  االبتكار  على  كبير  بشكل  تركز 
التكنولوجيا، مثل إنتاج المركبات وأشباه الموصالت والطاقة 

المتجددة والتكنولوجيا الحيوية وحتى النقل الحضري.
من  كل  بين  اتفاقيات  ثالث  توقيع  تم  ذلك،  على  عالوة 
و»بريتش  و»مصدر«  )أدنوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة 
الدوالرات  بمليارات  استثمارات  استقطاب  بهدف  بتروليوم«، 
والتركيز  االنبعاثات  ومنخفضة  النظيفة  الطاقة  قطاع  إلى 
على مصادر الطاقة المتجددة، األمر الذي من شأنه أن يسهم 

في توفير آالف الوظائف في قطاع الطاقة. 
تشهد  البريطانية،  الشركة  عن  صــادر  لبيان  ووفقًا 
مركزين  لتطوير  الشركات  بين  تعاونًا  األولى  االتفاقية 

إنتاجية  بطاقة  البلدين  من  كل  في  النظيف   للهيدروجين 
ال تزيد على 2 جيجا واط، مع خطط للتوسع مع تقدم المشروع 
الذي  النظيف  الهيدروجين  لتوفير  ويمكن  عملياته.  وبدء 
الكربونية،  االنبعاثات  من  الحد  للطاقة،  مهمًا  مصدرًا  يعد 
الكربون،  من  خالية  جديدة  منتجات  أمام  الطريق  وتمهيد 
فضاًل عن فتح آفاق للوقود في المستقبل. وتؤكد المملكة 
المتحدة التزامها بإنتاج 5 جيجا واط من الهيدروجين منخفض 

الكربون بحلول عام 2030.
»أدنــوك«  شركات  تعتزم  األولــى  االتفاقية  وبحسب 
الكربون  انبعاثات  خفض  بتروليوم«  و»بريتش  و»مصدر« 
العربية  اإلمارات  دولة  بين  الُمسيرة  الطائرات  عن  الناجمة 
أكثر  أحد  يعد  ممر  ضمن  المتحدة،  والمملكة  المتحدة 
ممرات السفر ازدحامًا في العالم، األمر الذي من شأنه تعزيز 
مستدام.  وبشكل  البلدين  بين  والثقافية  التجارية  العالقات 
»أدنوك«  شركتي  تعاون  على  األخرى  االتفاقيات  وستشهد 
الكربون  التقاط  مشروعات  لتطوير  بتروليوم«  و»بريتش 
و»بريتش  »مصدر«  شركتا  ستتعاون  حين  في  وتخزينه، 
وخدمات  للطاقة  منشآت  وتدشين  تطوير  على  بتروليوم« 

التنقل في المناطق الحضرية.
يقول معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة 
والرئيس  المنتدب  العضو  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
إدارة  مجلس  ورئيس  شركاتها  ومجموعة  ألدنوك  التنفيذي 
أدنوك  بين  الموقعة  االتفاقيات  بأن  ثقة  على  »نحن  مصدر: 
العالقات  ترسيخ  في  ستسهم  بتروليوم  وبريتش  ومصدر 
إلى  نتطلع  كما  الصديقين.  البلدين  بين  االستراتيجية 
بالنجاحات  الحافل  الثنائي  التعاون  سجل  على  البناء 
فرص  وتوفير  البلدين  لكال  االقتصادية  الطموحات  لتحقيق 
جديدة للنمو من خالل مبادرات تستند إلى تقنيات الحد من 

انبعاثات الكربون«. 
األبرز  الوجهة  المتحدة  المملكة  تعد  ذلك،  على  عالوة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  خارج  »مصدر«  الستثمارات 
مشروعات  في  باستثمارات  اإلماراتية  الشركة  تتمتع  حيث 
مليارات   4 إلى  تصل  المتحدة  بالمملكة  المتجددة  الطاقة 
جيجا  على  يزيد  بما  مشتركة  إنتاجية  وقدرة  إسترليني،  جنيه 

واط واحد. 
المملكة  في  ــرى  األخ الشركة  استثمارات  وتشمل 
المتحدة، حصًة في مشروع مصفوفة لندن الذي يعد من أكبر 
محطات طاقة الرياح البحرية في العالم، إلى جانب محطة 

 معالي 
خلدون خليفة المبارك، 

العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي 

للمجموعة في شركة 
مبادلة لالستثمار.

 الشراكة بين دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

والمملكة المتحدة ستدعم 
التعاون في قطاع الطاقة 

المتجددة وغيرها من 
القطاعات األخرى.
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الرياح  لطاقة  عائمة  محطة  أول  اسكتلندا،  في  هايويند 
على  يربو  ما  »مصدر«  استثمرت  كما  العالم.  في   البحرية 
لتطوير  االستثمار  صندوق  في  إسترليني  جنيه  مليون   35
في  الكهربائية  المركبات  بشحن  الخاصة  التحتية  البنية 
المملكة  بنية  سيضاعف  الذي  األمر  المتحدة،  المملكة 
توفير  مع  الكهربائية  المركبات  لشحن  التحتية   المتحدة 

3 آالف نقطة شحن بحلول عام 2024.
خالل  توقيعها  تم  التي  المهمة  األخرى  االتفاقيات  ومن 
زيارة الوفد اإلماراتي إلى المملكة في شهر سبتمبر الماضي 
أيضًا، شراكة تاريخية جديدة لمكافحة التدفقات المالية غير 
المشروعة، كجزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين، 
وتعزيز األولويات المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة 
غسل  لمكافحة  الوطنية  واالستراتيجية  المتحدة  للمملكة 
المتحدة.  العربية  ــارات  اإلم في  اإلرهــاب  وتمويل  األمــوال 
للهوية  االتحادية  الهيئة  دخلت  الماضي،  أكتوبر  شهر  وفي 
المركز  مع  شراكة  في  المنافذ  وأمن  والجمارك  والجنسية 
إلجراء  المتحدة  بالمملكة  االقتصادية  للجرائم  الوطني 
من  كبيرة  كميات  تهريب  لمكافحة  تصميمه  تم  تدريب 

األموال والذهب عبر مطارات المملكة المتحدة.
وتسلط هذه االتفاقيات الضوء على العالقات االقتصادية 
والتجارية القوية والطويلة األمد بين البلدين منذ قيام االتحاد 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  في  تعمل  حيث  عامًا،   50 قبل 
»بريتش  أبرزها  من  بريطانية،  شركة  آالف   5 على  يزيد  ما 
سيستمز«  إي  أيه  و»بي  رويس«  و»رولز  و»شل«  بتروليوم« 
و»ماركس  سي«  بي  إس  »إتش  وبنك  ماكدونالد«  و»موت 
تمكين  قانون  ومع  وغيرها.  و»ويــتــروس«  سبنسر«  آند 
فإن  للمشروعات،  الكامل  التملك  من  األجانب  المستثمرين 
المملكة المتحدة تعد من أبرز الدول التي تتخذ من اإلمارات 
العربية المتحدة مقرًا الستثماراتها. كما تعد بريطانيا واحدة 
والعكس  اإلمارات،  في  للسياحة  المصدرة  األسواق  أهم  من 
الوجهات  أبرز  إحدى  المتحدة  المملكة  تعد  حيث  صحيح، 
ووفقًا  اإلمارات.  دولة  في  والمقيمين  لإلماراتيين  السياحية 
لمنصة »VisitBritain«، فإنه في عام 2019، وصلت نسبة 
 %37 31%، مقارنة بـ  الزائرين البريطانيين من اإلمارات إلى 

من الجالية اإلماراتية.
المملكة  تعد  )وام(،  اإلماراتية  األنباء  لوكالة  ووفقًا 
في  اإلمارات  لدولة  أوروبي  تجاري  شريك  أكبر  ثالث  المتحدة 
غير  التجارة  حجم  وصل  حيث  النفطية،  غير  السلع  قطاع 
 8,1 إلى   2020 الماضي  العام  خالل  البلدين  بين  النفطية 
حيث  من  عالميًا   15 المرتبة  لتتبوأ  أميركي،  دوالر  مليارات 
قيمة التجارة الخارجية، وهي تستحوذ على 2% من إجمالي 

التجارية الخارجية غير النفطية لدولة اإلمارات مع العالم.

الدولي  الخارجية والتعاون  في السياق ذاته، أكدت وزارة 
أن العالقات الثنائية بين اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
االستثمار  مثل  أخرى،  عدة  قطاعات  في  نموًا  تشهد  المتحدة 
والسياحة  والفضاء  والتعليم  والطاقة  والصحة  والتجارة 
منصات  تسعى  وقت  في  والتكنولوجيا،  الغذائي  واألمن 
التعاون الثنائي مثل مجلس األعمال اإلماراتي - البريطاني، 
اإلماراتية  االقتصادية  واللجنة  المشتركة  العمل  وفرقة 
البريطانية المشتركة، إلى تسليط الضوء على واالستفادة 

من الفرص المشتركة للتنمية االقتصادية.
الذي  البريطاني   - اإلماراتي  األعمال  مجلس  عقد  وقد 
10 سنوات على تأسيسه، في شهر أكتوبر من  احتفل بمرور 
وشهدت   19 الـ  بنسختها  المفتوحة  جلسته  الحالي،  العام 
المتحدة  المملكة  سفير  مــودي،  باتريك  لسعادة   كلمة 
محوري  بــدور  يقوم  المجلس  أن  فيها  أكد  الدولة،  لدى 
البلدين  في  الكبرى  الشركات  بين  العالقات  توطيد  في 
التجاري  التعاون  عالقة  »تمثل  سعادته:  وأضاف  الصديقين. 
من  أكثر  تعمل  حيث  الثنائية،  العالقات  أساس  البلدين  بين 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  بريطانية  شركة   5000
توطيد  إلى  يسعى  وكالهما  البلدين.  حكومتي  من  بدعم 

هذه الروابط«.
في  األســد  نصيب  أيضًا،  العالقات  لتعزيز  كان  لقد 
اإلماراتية  االقتصادية  للجنة  السابعة  الــدورة  اجتماعات 
معرض  هامش  على  ُعقدت  التي  المشتركة  البريطانية 
الخارجية  وزارة  عن  صادر  لبيان  ووفقًا  دبي.   2020 إكسبو 
والتعاون الدولي، شهد االجتماع حضور مسؤولين حكوميين 
التعاون  ُسبل  لبحث  المتحدة  والمملكة  ــارات  اإلم من 

االقتصادي في مختلف المجاالت الحيوية والمستقبلية. 
الشركات  وصول  لتسهيل  عملية  خطوات  الجانبان  وأقر 
إجراءات  وتبسيط  البلدين  ألسواق  والمتوسطة  الصغيرة 
إنشائها، إلى جانب االتفاق على صياغة خطة لتعزيز التعاون 
في مجاالت الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، واألدوية، 
مشروعات  في  واالستثمار  القطاع  رقمنة  في  واإلسهام 
ووضع  التحتية،  والبنية  التأسيسية  والحقول  الدواء  صناعة 

االستراتيجيات والسياسات التنفيذية المتعلقة بهذا الشأن.
االتفاقيات  ستدعم  الجهود  هذه  أن  فيه  شك  ال  ومما 
شهري  في  عليها  التوقيع  جاء  التي  المشتركة  الثنائية 
االتحاد  وقعت  عندما  الماضي،  العام  ونوفمبر  سبتمبر 
وكالة  مع  تأمين  إعادة  اتفاقية   )ECI( الصادرات  الئتمان 
القدرة  تعزيز  بهدف   ،)UKEF( البريطانية  الصادرات  تمويل 
التنافسية وحجم صادرات البلدين وتوسيع نطاقها من خالل 

هذا التعاون والشراكة االستراتيجية. 

 تعمل أكثر من
5 آالف شركة من 

 المملكة المتحدة
في دولة اإلمارات.

 استثمرت »مصدر« 
 في محطات طاقة

الرياح بالمملكة المتحدة.
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غرفة أبوظبي تؤكد دعمها لمعرض أديبك 2021

الدولي  أبوظبي  ومؤتمر  لمعرض  الحثيث  دعمها  أبوظبي  غرفة  أكدت 
للبترول »أديبك 2021« الذي استمرت فعالياته في الفترة من 15 ولغاية 
عبداهلل  سعادة  يقول  الشأن  هذا  وفي  الماضي،  نوفمبر  شهر  من   18
»لقد  أبوظبي:  وصناعة  تجارة  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  المزروعي،  محمد 
وفرت النسخة الجديدة من هذا الحدث مساحة واسعة لمناقشة القرارات 
الرئيسة المرتبطة بقضية التغير المناخي التي تعد من الركائز األساسية 
لالستراتيجية الوطنية لدولة اإلمارات، وإحدى أهم القضايا المحورية على 

المستويين الوطني والعالمي«.

وأشار سعادته أيضًا، إلى أن المعرض يعد محطة سنوية ومنصة رئيسة 
لشركات الصناعة الرقمية في مجال النفط والغاز والطاقة، ووفرت النسخة 
بقضية  المرتبطة  الرئيسة  القرارات  لمناقشة  واسعة  مساحة  منه  الجديدة 
التغير المناخي. وأصبح »أديبك« واجهة دولة اإلمارات المشرقة، لما يحظى 
لحكومة  الناجحة  األدوار  إبراز  في  خاللها  من  أسهم  عالمية،  مكانة  من  به 
تحديات  لمواجهة  مبتكرة  حلول  بإيجاد  المطلق  واهتمامها  أبوظبي،  إمارة 
الطاقة، وتنويع مصادرها، وجهودها الحثيثة في صياغة مشهد جديد للطاقة 

المستدامة باالستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

تنظيم ورشة حول خدمات التكنولوجيا المالية ضمن المشاركة في 
إكسبو 2020 دبي

إطار  في  أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  أقامت 
بشكل  تنظمها  التي  االقتصادية  الفعاليات 
دوري ضمن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، 
المالية  التكنولوجيا  خدمات  حول  عمل  ورشة 
وذلك  اإلماراتية،  العاصمة  في  األعمال  ونمو 

العالمي  أبوظبي  سوق  من  كل  مع  بالتعاون 
وسوق أبوظبي لألوراق المالية.

على  يزيد  ما  وتفاعل  حضور  الورشة  شهدت 
ونخبة  التجاريين  الملحقين  من  مشاركًا   40
اإلقليميين  األعمال  ورجال  المستثمرين  من 

بقطاع  والمهتمين  المعنيين  والعالميين، 
خدمات التكنولوجيا المالية، والتعرف إلى آفاق 
األعمال الجديدة والمبتكرة فيه، وفي قطاعات 
لالستثمار  خصبة  مجاالت  تشكل  أخرى  تجارية 

في أبوظبي.
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غرفة أبوظبي تبحث التعاون االقتصادي مع بولندا

بحث الشراكة االقتصادية مع أذربيجان

عام  مدير  المهيري  هالل  محمد  سعادة  بحث 
سعادة  مع  أبوظبي،  وصناعة  تجارة  غرفة 
سفارة  في  باألعمال  القائم  سالويك  يعقوب 
مؤخرًا  زيارته  خالل  الدولة،  لدى  بولندا  جمهورية 
سبل  اإلماراتية،  بالعاصمة  الغرفة  مقر  إلى 
بين  الثنائية  االقتصادية  العالقات  تطوير 
التعاون  وتفعيل  وتعزيز  وبولندا،  أبوظبي 
اقتصادية  وقطاعات  مجاالت  في  المشترك 

رئيسة ومستقبلية.

اجتمع سعادة محمد هالل المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، 
وسعادة أورخان فيدادي مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية األعمال 
مؤخرًا  أذربيجان،  بجمهورية  االقتصاد  وزارة  في  والمتوسطة  الصغيرة 
أذربيجان  وجمهورية  أبوظبي  إمارة  بين  القائمة  الشراكة  تنمية  بهدف 
وتدفقات  التجارية  التبادالت  زيادة  على  والتأكيد  الصديقة،  الديمقراطية 
االستثمار وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة االقتصادية االستراتيجية 

بما يتوافق مع التطلعات التنموية للبلدين خالل المرحلة المقبلة.
وأشاد سعادة مدير عام غرفة أبوظبي بالتنوع االقتصادي الحيوي الذي 
لنشاطات  مثالية  وجهة  بوصفها  مكانتها  يبرز  والذي  أذربيجان،  به  تتمتع 
على  االقتصادي  والتعاون  والسياحة  واالستثمار  التجارة  تشمل  عدة، 

المستوى اإلقليمي. وأفاد سعادته بأن غرفة أبوظبي تتطلع إلى تحقيق 
أبوظبي  في  األعمال  رواد  بين  الثنائي  التنسيق  من  أعلى  مستويات 
لدى  المتاحة  االستثمارية  الفرص  إلى  والتعرف  أذربيجان،  في  ونظرائهم 
الجانبين في مختلف المجاالت الحيوية ذات االهتمام المشترك، ال سيّما 
والتجارة  االصطناعي  والذكاء  الرابعة  الصناعية  الثورة  مجاالت  في 

اإللكترونية واألمن الغذائي. 
اإليجابي  بالدور  مامادوف،  فيدادي  أورخان  سعادة  أشاد  ناحيته،  من 
وتعميق  الخاص  القطاع  دعم  في  أبوظبي  غرفة  به  تضطلع  الذي  الرائد 
الروابط التجارية مع أذربيجان، ما يسهم في تطوير العالقات ودعمها إلى 

مستويات أرحب.

أبوظبي  غرفة  عام  مدير  سعادة  ورّحب 
في  الزيارة  أهمية  إلى  مشيرًا  الزائر،  بالوفد 
في  بولندا  مع  والتعاون  الصداقة  ُعرى  توثيق 
سعادته  ووجه  االقتصادية.  المجاالت  مختلف 
لقاءات  تنظيم  إلى  البولندي  للوفد  دعوة 
والمستثمرين  األعمال  رجال  بين  مستقبلية 
إلى  كثب  عن  للتعرف  وأبوظبي،  بولندا  في 
المتميزة  الفرص  واستكشاف  األعمال  مجتمع 
في  المتنوعة  االقتصادية  القطاعات  في 

ألسواق  تجارية  بوابًة  بوصفها  أبوظبي،  إمارة 
األوسط  والشرق  العربي  الخليج  في  المنطقة 

وأفريقيا وشرق آسيا. 
سالويك  يعقوب  سعادة  أكد  جانبه،  من 
كثيرة  البلدين  بين  التعاون  وفرص  مجاالت  أن 
بتعزيز  بالده  اهتمام  إلى  مشيرًا  ومتنوعة، 
إمارة  مع  التجاري  والتبادل  التعاون  عالقات 
على  المشتركة  بالمنفعة  يعود  بما  أبوظبي، 

شعبي البلدين الصديقين. 

األخبار
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