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

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

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

أحد إصدارات موتيڤيت كونكت

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

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

تشّكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسًا القتصاد 
اإلمارات العربية المتحدة، وُتصنف إحدى أهم آليات التوجه 

االستراتيجي لدعم اإلنتاج، وهي تقدر بنحو 98% من إجمالي 
الشركات في أبوظبي، حيث تسهم بما يصل إلى 29% من 

إجمالي الناتج المحلي للعاصمة و44% من اقتصادها غير 
النفطي. بمعنى آخر؛ تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

القلب النابض القتصاد أبوظبي غير النفطي. 
وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، اكتسبت الدولة سمعة 
مرموقة ورّسخت مكانتها بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا في 

تطوير بيئة تشريعية ومؤسسية تدعم ريادة األعمال واالبتكار، 
ال سّيما في المجاالت القائمة على التكنولوجيا والمعرفة 

والبحث والتطوير، إلى جانب نظام اقتصادي يتكلل بالحوافز 
والفرص المواتية لدعم رأس المال، ما يسهم في استقطاب 

مؤسسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال 
من مختلف بقاع العالم.

عالوًة على ذلك، ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا )انظر الصفحة 
6(، تم ضخ استثمارات رأسمال بقيمة تزيد على مليار دوالر 

أميركي في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا العام الماضي، وحظيت دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بحصة األسد من عمليات التمويل هذه.
على نحو متصل، فإن المحافظة على صحة وقوة قطاع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إسهاماته في 
إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، يتطلب مواجهة التحديات 

وتذليل الصعوبات أمامه. ومع أخذ ذلك باالعتبار، تلتزم 
الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعزيز دعمها لقطاع الشركات 

الصغيرة والمتوسطة خالل العام المقبل، األمر الذي يتجلى 
في نشاطات مكتب أبوظبي لالستثمار، والذي أبدى تعاونه 

مؤخرًا مع »مايكروسوفت« و»بالج آند بالي« إلطالق عدد 

من المبادرات من شأنها توفير الدعم الالزم لمؤسسي ورواد 
األعمال عبر توفير المعدات والموارد الالزمة لتوسيع نطاق 

أعمالهم وتحقيق النجاحات في مسيرتهم.
 وفي وقت إرسال هذا العدد من مجلة صوت األعمال
إلى الطباعة، أعلنت دائرة المالية في أبوظبي عن إطالق 

مبادرة لتمويل سلسلة التوريد بقيمة 6 مليارات درهم، 
بهدف دعم مجموعة من القطاعات. وتعكس هذه المبادرة 

التزام الدائرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوّسطة. 
وتتضمن المرحلة األولى من هذه المبادرة وبالتعاون مع 

الشركة الوطنية للتأمين الصحي »ضمان« وبنك أبوظبي 
األول، توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في 

 قطاع الرعاية الصحية من خالل تسريع دفع المستحقات،
 على أن تتضّمن المبادرة في المستقبل المزيد من

البنوك والقطاعات.
أما على صعيد قطاع الطاقة، فقد نجحت »أدنوك« في 

برنامجها الرامي إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة منذ إطالقه 
عام 2018. وقد أعلن عمالق الطاقة عن ترسية عقود مختلفة من 

خالل البرنامج يصل إجمالي قيمتها إلى 5 مليارات درهم على 
400 مصنع محلي وشركة صغيرة ومتوسطة في عام 2020.

إلى ذلك، تستهدف مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 
توفير الدعم الكامل لهذا القطاع المتنامي وإيجاد الحلول 
المبتكرة، فضاًل عن تطبيق أفضل الممارسات ومساعدة 

رواد األعمال وأصحاب األفكار اإلبداعية ذات القيمة المضافة 
وتوفير الفرص لترى نور الشمس، وتحّقق النجاح.

محمد هالل المهيري
مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
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التمهيد



2 0 2 1 فبراير  )شباط( 
24 الصفحة 

40 الصفحة 

6
مركز رائد لالبتكار

مع ريادة اإلمارات العربية المتحدة الستثمارات 
رأسمال الشركات الناشئة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا لعام 2020، يدعم 
مكتب أبوظبي لالستثمار مبادرات جديدة 
لمساعدة رواد األعمال وتحقيق أفكارهم 
وتوسعة نطاق أعمالهم وبلوغ العالمية.

12
طموح يفوق التوقعات..

دولة اإلمارات العربية المتحدة تمضي ُقدمًا 
لتصبح مركزًا رائدًا في قطاع الطاقة المتجددة 

على الصعيدين المحلي والخارجي.

18
تحفيز نمو القطاع الخاص

شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 
تضاعف جهودها في برنامج أدنوك لتعزيز 

القيمة المحلية المضافة بهدف تقديم قيمة 
أكبر لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 

تشجيع المزيد من أعمال القطاع الخاص 
للمشاركة في البرنامج.

24
ريادة التجارة العالمية

بعد عام حافل بالنمو والنجاحات، تمضي 
موانئ أبوظبي ُقدمًا في ترسيخ مكانة 
اإلمارة بوصفها أحد أفضل مراكز التجارة 

والخدمات اللوجستية حول العالم.

30
مصدر للفخر..

»اإلمارات العالمية لأللمنيوم« تعد في 
طليعة منتجي األلمنيوم، بفضل أحدث 

التقنيات المتطورة المتبعة محليًا. وتعتمد 
دول أخرى في الوقت الراهن على تقنية 

إنتاج وخبرات الشركات اإلماراتية لمساعدتها 
في تعزيز اقتصاداتها.

36
على النهج الصحيح

التقدم الفريد في شبكة االتحاد للقطارات، 
أحد أكبر وأهم المشروعات في البالد، يؤكد 

 طموحات دولة اإلمارات العربية المتحدة
في أن تصبح مركزًا عالميًا للعمليات 

اللوجستية المتطورة.

40
منظومة صحية متكاملة

 شركة أبوظبي القابضة )ADQ( تستهل
 عام 2021 مع تعزيز منظومة الرعاية

 الصحية والدواء، في الوقت الذي تؤدي
فيه العاصمة اإلماراتية دورًا محوريًا في 

مواجهة الجائحة العالمية.

44
فرص واعدة

بعد توقيع اتفاقية السالم، سيشهد عام 
2021 على تطور العالقات االقتصادية بين 

دولة اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

48
األخبار

أهم أخبار ومشروعات غرفة أبوظبي.

4 . صوت األعمال

المحتويات



vendor.abudhabichamber.ae
ســجــل ا�ن

بـاقـة مـتـمـيـزة
مـن الـخـــدمــات الـمـبـتـكـرة

تسجيل
الموردين الفواتير

 أوامـر
الـشــراء العقود

المناقصات



عام 2020 رقمًا قياسيًا بلغ 1,031 مليار دوالر أميركي 
األوسط  الشرق  بمنطقة  الناشئة  الشركات  لتمويل 
األسد  حصة  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  كان  حيث  أفريقيا،  وشمال 

فيها، إذ استقطبت أكثر من نصف هذه االستثمارات.
ووفقًا لتقرير تمويل المشروعات الناشئة في منطقة الشرق األوسط 
2021 الصادر عن شركة ماغنيت المختصة في البيانات  وشمال أفريقيا 
تمويل  في  نموًا  المنطقة  سجلت  الناشئة،  بالشركات  المتعلقة 
و2020،   2019 عامي  بين  الفترة  خالل   %13 بنسبة  الناشئة  الشركات 

لتتخطى بذلك، وللمرة األولى، حاجز المليار دوالر أميركي.
السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وكانت 
إجمالي  من   %68 على  مجتمعة  استحوذت  قد  العربية  مصر  وجمهورية 
2020، حيث حافظت اإلمارات العربية  496 صفقة تم إغالقها في عام 
إجمالي  من   %56 بنسبة  التمويل  في  الرائدة  مكانتها  على  المتحدة 
عام  خالل  بالمنطقة  الناشئة  للشركات  الجريء  المال  رأس  استثمارات 
صفقة   129 إتمام  ومع  أميركي.  دوالر  مليون   579 بلغت  التي   2020

خالل العام الماضي، استحوذت الدولة على 26% منها.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي حافظت فيه دولة اإلمارات العربية 
المتحدة على مركزها الريادي في التمويالت، جاءت مصر بالمركز الثاني 
مليون   152 مع  السعودية  تلتها  أميركي،  دوالر  مليون   179 نحو  مسجلة 

دوالر أميركي.
المشروعات  تمويل  على  المهيمن  اإللكترونية  التجارة  قطاع  وكان 
دوالر  مليون   162 القطاع  تمويل  إجمالي  بلغ  حيث  الفترة،  تلك  خالل 
أميركي، تاله قطاعا األغذية والمشروبات والصحة مع تحقيق 122 مليونًا 

و72 مليون دوالر أميركي على التوالي. 

شهد

مركز رائد 
لالبتكار

مع ريادة اإلمارات العربية المتحدة الستثمارات رأسمال الشركات الناشئة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا لعام 2020، يدعم مكتب أبوظبي لالستثمار مبادرات جديدة 

لمساعدة رواد األعمال وتحقيق أفكارهم وتوسعة نطاق أعمالهم وبلوغ العالمية.

6 . صوت األعمال
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الشركات الناشئة
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2020

تمويل  في  مستثمرًا   243 نحو  شارك   ،2020 عام  وفي 
األوســط  الشرق  منطقة  في  ــل  األق على  ــد  واح مشروع 
من  %22 نحو  الدولية  التمويالت  وشكلت  أفريقيا،   وشمال 

إجمالي التمويالت.
شركة  مؤسس  باهوشي،  فيليب  وصف  ناحيته،  من 
2020 بأنه »عام تحولي«،  التنفيذي، عام  ماغنيت ومديرها 
حقيقة  »في  وأضاف:  عقد،  ثورة  شهد  عامًا  كان  بأنه  وأفاد 
الناشئة  للشركات  تحول  نقطة   2020 عام  كان  األمــر 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  التكنولوجية 
في  وغطيناه  تطورها  تابعنا  التي  وباكستان  وتركيا 
الصعوبات  تذليل  تم  الملحة،  للحاجة  ونظرًا  التقرير.  هذا 
في  مسبوقة  غير  طفرة  شهدت  التي  القطاعات  أمام 
أن  للتكنولوجيا  يمكن  كيف  رأينا  سبق  مما  وأكثر  النمو. 
المجتمعي التباعد  عن  الناجمة  اليومية  التحديات   تذلل 

للمستهلكين واألعمال«.
األعمال  في  الجوهري  التحول  »هذا  باهوشي:  واستطرد 
من  المزيد  وابتكار  المعنية  األسواق  نمو  على  أثر  له  كان 
يتخطى  التي  تلك  خاصة  التكنولوجيا،  لحلول  الفرص 

نطاقها حدود البلدان«.
المشروعات  تمويل  تقرير  ذكر  مستقبلية،  نظرة  وفي 
 ،2021 أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الناشئة 
الربع  سيكون   ،2021 عام  من  الثاني  النصف  دخول  مع  أنه 
االستثمار  في  القياسية  باألرقام  حافاًل  نفسه  للعام  الرابع 
مع  وذلك  الناشئة،  المشروعات  تمويل  أسواق  جميع  ضمن 

اقتراب انتهاء أثر جائحة كوفيد - 19«.
على نحو متصل، قامت إمارة أبوظبي بتطوير بيئة أعمال 
الشركات  لمساعدة  الواعدة  المواهب  على  تركز  مواتية 
الناشئة المبتكرة على الوصول إلى النجاحات التي تنشدها 
في اإلمارة، واحتلت بفضل ذلك المرتبة الثانية عشرة عالميًا 
في تقرير سهولة ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي 
جديدة  مبادرات  تبني  في  اإلمارة  تستمر  كما   .2020 في 
جهود  مع  الناشئة  للمشروعات  االقتصادي  النظام  لدعم 
مكتب  التزم  وقد  اقتصادها.  لتنويع  اإلماراتية  العاصمة 
الناشئة  أبوظبي لالستثمار بترسيخ دعمه لقطاع الشركات 

خالل عام 2021.
مع  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  تعاون  يناير،  شهر  ففي 
مجموعة  لتنفيذ  بالي«  آند  و»بالج  »مايكروسوفت«  من  كل 

ورواد  الجديدة  الشركات  مؤسسي  تزود  التي  المبادرات  من 
األعمال باألدوات والموارد الضرورية لتوسعة نطاق أعمالهم 
الشركات  بتزويد  المكتب  يقوم  وسوف  ونجاح.  بكفاءة 
ودعم  الرئيسة،  لمشروعاتها  الالزم  االستراتيجي  بالتمويل 
الشركات التي تتمتع بمقومات نمو عالية، والتي ال تزال في 

مراحلها األولى من أعمالها.
مكتب  عام  مدير  هندي،  بن  طارق  الدكتور  سعادة  يقول 
األسس  أبوظبي  إمارة  وضعت  »لقد  لالستثمار:  أبوظبي 
إلى  الوصول  من  الناشئة  الشركات  لتمكين  الصحيحة 
تحويل  على  تساعدهم  التي  كافة  والوسائل  الفرص 
أفكارهم الطموحة إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع. 
خالل  والمبتكرين  للمستثمرين  دعمنا  بتعزيز  التزامنا  ونؤكد 
الجديدة  التعاون  اتفاقيات  في  يتجسد  ما  وهو   ،2021 عام 
العالم  أنحاء  جميع  من  تمكين  وبرامج  جهات  مع  الموقعة 

لرفد مجتمع األعمال بالتمويل والعالقات واإلرشاد الالزم«.
وأضاف سعادته: »في الوقت الذي يستشرف فيه االقتصاد 
اليوم  أبوظبي  إمارة  تتمتع  المستقبلية،  المراحل  العالمي 
لذوي  األولى  االستثمارية  الوجهة  تكون  ألن  تؤهلها  بمكانة 

األفكار الخالقة لتحقيق طموحاتهم فيها«.
ويتعاون مكتب أبوظبي لالستثمار مع »مايكروسوفت« 
»مايكروسوفت  برنامج  ضمن  المبادرات  من  سلسلة  إلطالق 

»نظرًا للحاجة الملحة، تم تذليل الصعوبات أمام 
القطاعات التي شهدت طفرة غير مسبوقة في 

النمو. وأكثر مما سبق رأينا كيف يمكن للتكنولوجيا أن 
تذلل التحديات اليومية الناجمة عن التباعد المجتمعي 

للمستهلكين واألعمال«.
فيليب باهوشي،

مؤسس شركة ماغنيت ومديرها التنفيذي

توكيل غير مصرح عنه تمويل مصرح عنه الصفقات الضخمة

ت
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الذي  المقبلة  الخمس  السنوات  خالل  الناشئة«  للشركات 
للحوسبة   Azure وخدمات  والمهني  التقني  الدعم  يقدم 

السحابية بهدف تسريع فرص نمو الشركات الناشئة.
 Highway«و للنمو«   X »مسرع  برنامجي  إطالق  تم  وقد 
to 100 Unicorns«، ويتم حاليًا تطوير المزيد من المبادرات 
التي تركز على رواد األعمال من اإلماراتيين والمقيمين في 

دولة اإلمارات وطالب الجامعات.
مايكروسوفت  عام  مدير  حشيش،  سيد  يقول  بــدوره 
الدفع  في  محوري  بدور  الناشئة  الشركات  »تقوم  اإلمارات: 
ُقدمًا بعجلة االبتكار وتسريع النمو االقتصادي. وتأتي شراكتنا 
عمق  لتعكس  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  مع  االستراتيجية 
الداعم  العالمي  التكنولوجي  الشريك  نكون  بأن  التزامنا 
في  نسهم  وأن  الواعدين،  األعمال  رواد  وتطور  نمو  لمسيرة 
مختلف  في  نوعية  نقالت  تحدث  وشركات  أعمال  تأسيس 
التكنولوجية،  االبتكارات  أحدث  على  باالعتماد  القطاعات 

وتمكينها من تحقيق إنجازات ونجاحات أكبر«.
تجمع  لالبتكار  منصة  بالي«  آند  »بالج  تعد  جهتها،  من 
والهيئات  الشركات  وكبرى  الناشئة  المشروعات  أفضل  بين 
تنموية  مسرعات  برامج  حاليًا  وتدير  العالم،  في  الحكومية 
سوق مربعة  من  انطالقًا  ــط  األوس الشرق  منطقة   في 

أبوظبي المالي.
لالستثمار  أبوظبي  مكتب  سيقوم  االتفاقية،  وحسب 
بتوفير التمويل لدعم برامج »بالج آند بالي« للمسرعات التي 

تركز على قطاعي التكنولوجيا المالية والصحية.
التنفيذي  والرئيس  المؤسس  عميدي،  سعيد  يقول 
توفير  على  التركيز  في  »سنستمر  بالي:  آند  بالج  لشركة 
على  والمبتكرة  الناشئة  للشركات  حقيقية  أعمال  فرص 
المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، القادرة على ترك 
بصمة قوية في قطاعات اقتصادية حيوية من خالل التعاون 

مع الهيئات الحكومية المعنية والشركات الكبيرة«.

 ذكر تقرير ماغنيت 
لتمويل المشروعات 

الناشئة  أنه مع دخول 
النصف الثاني من عام 

2021، سيكون الربع 
 الرابع للعام نفسه

حافاًل باألرقام القياسية 
في االستثمار.

»في الوقت الذي يستشرف فيه االقتصاد العالمي 
المراحل المستقبلية، تتمتع إمارة أبوظبي اليوم 

بمكانة تؤهلها ألن تكون الوجهة االستثمارية األولى 
لذوي األفكار الخالقة لتحقيق طموحاتهم فيها«.

الدكتور طارق بن هندي،
مدير عام مكتب أبوظبي لالستثمار
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الشركات  قطاع  في  المتخصصة  األخرى  المبادرات  من 
النجاحات  تحقيق  في  تستمر  التي  والمتوسطة  الصغيرة 
اقتصادي  نظام  وهي  أبوظبي،  في   »Hub71« منصة 
اإلمارات  سوق  دخول  من  األعمال  رواد  يمّكن  عالمي  تقني 
المتحدة بتكلفة تنافسية جدًا. ويمكن للمشروعات  العربية 
جانب  إلى   ،»Hub71« في  مباشرة  أعمالها  تستهل  أن 
والشركاء  الشركات  مؤسسي  مجتمع  من  االستفادة 
قانونية  أُطر  تحكمها  أعمال  مظلة  تحت  األعمال  وممكني 

وتجارية ذات إشادات دولية.
اختيار  عن   »Hub71« منصة  أعلنت  نوفمبر،  شهر  وفي 
التقديم  طلبات  مئات  بين  من  جديدة  ناشئة  شركة   19
التي تسلمتها المنصة من مختلف دول العالم، حيث تضم 
التي  الناشئة  الشركات  من  أكبر  عددًا  الجديدة  المجموعة 

أسستها سيدات أعمال.
الشركات  تشّكل  )وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة  وبحسب 
الجديدة،  المجموعة  من   %30 نسبة  سيدات  أسستها  التي 

ما يشير إلى تزايد عدد المؤسسين من النساء اللواتي اخترن 
االنخراط في مجتمع Hub71 المتنوع والنابض بالحياة.

وتوقع  سنويًا  اإللكترونية  التجارة  نمو  ِحراك  استمرار  ومع 
إلى  ليصل  العالمي  المبيعات  نمو   »eMarketer« شركة 
ُوصفت   ،2023 عام  بحلول  أميركي  دوالر  تريليون   6,542
العالم  في  الدول  أبرز  إحدى  بأنها  المتحدة  العربية  اإلمارات 

لتدشين األعمال اإللكترونية.
تضم  التي  القائمة  في   13 الـ  المركز  الدولة  وتبوأت 
الشبكي  الموقع  أعده  الذي  للتقرير  وفقًا  وذلك  دولة،   99
باحثو  عاين  حيث   ،bestaccountaingsoftware.com
تغطية  شملت  الدول،  جميع  في  مختلفًا  مجااًل   20 التقرير 
وتوافر  األعمال  تدشين  وسهولة  اإلنترنت  إلى  النفاذ  وقدرة 

القوى العاملة الماهرة والخدمات اللوجستية.
بالمركز  المتحدة  العربية  اإلمارات  جاءت  للتقرير  ووفقًا 
إنترنت للهواتف المحمولة«.  األول ضمن فئة »أفضل سرعة 
وأوضح التقرير أنه مع متوسط سرعة يبلغ 129,61 ميجابايت 

  دخلت مبادرة تمكين رائدات األعمال التابعة لصندوق خليفة مرحلتها 
النهائية بعد إنهاء المشاركين مجموعة من الندوات تكللت بجلسات 

إرشادية مفيدة. وقد تعرف الحاضرون في جلسة »التوقعات المالية« 
على سبيل المثال، إلى نماذج التوقع المالي وكيفية استخدامها. ومع 

إرسال هذا العدد من مجلة صوت األعمال إلى الطباعة، كان المشاركون 
يستعدون لعرض أفكار أعمالهم أمام لجنة التحكيم الختيار الفائزين.

 ،Hub71 في اجتماع افتراضي على الطاولة المستديرة، جمعت منصة  
 المجتمع الرائد ألعمال التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أبرز 

 الشركاء بهدف مناقشة سبل تطوير القطاع البنكي والشركات 
الناشئة في المنطقة. وقالت »Hub71« في بيانها: »نهدف إلى جعل 

تبني األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة أكثر سهولة خالل 
السنوات المقبلة«.

  هل ترغب في توسيع أعمالك بأبوظبي من خالل التجارة اإللكترونية؟ إذًا 
بادر بالتسجيل في »e-EMPOWER«، المبادرة المميزة لالرتقاء باألعمال 
التي ترتقي بالمنتجات اإلماراتية إلى مستويات جديدة. وتقدم المبادرة 
التي أطلقها صندوق خليفة بالتعاون مع »أكشاك«، لألعمال فرصة بيع 

منتجاتها من خالل منصة إلكترونية مجانية تربط الباعة باألسواق. كما 

ستستفيد األعمال من انعدام العمولة على المبيعات لمدة ستة أشهر، 
 إضافًة إلى دورات تدريبية ودعم المبيعات. يمكنك التسجيل عبر:

https://akshaak.com/ar/e-empower

  تستضيف منصة ستاكس الشرق األوسط وشمال أفريقيا أول مخيم 
تدريب وهاكاثون لـ »بلوك تشين« رقمي في المنطقة بهدف توفير 
التدريب الالزم والتنمية وتمويل الشركات الناشئة المتخصصة بتقنية 

بلوك تشين. وسيمتد المخيم التدريبي الذي يأتي بالتعاون مع 
»تشينجالب« و»جي آي زيد مصر«، على ثالثة أسابيع انطالقًا من 14 

مارس ومتبوعًا بهاكاثون لمدة ثالثة أيام.
  وسيتم اختيار 15 شركة ناشئة للمشاركة واالستفادة من ورش العمل  

والندوات التوجيهية التي سيقدمها خبراء من القطاع. وسيحظى 
المشاركون بفرصة الفوز بجائزة 30 ألف دوالر أميركي مقدمة إلحدى 

الشركات الناشئة. الجدير بالذكر أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 5 من 
شهر مارس المقبل. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الشبكي: 

stacksmena.org
  يقول محمد عبده، من منصة ستاكس الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 

»سنساعد الفائزين بالهاكاثون لتطوير منتجات بلوك تشين حقيقية تسهم 
في حل المشكالت الواقعية«.

فعاليات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

 تنمي غرفة تجارة 
 وصناعة أبوظبي

ريادة األعمال لدى 
 الشباب من خالل

جائزة رواد المستقبل.
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في الثانية، فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة تتميز بخدمة 
4% عن الصين التي جاءت في المركز  إنترنت أسرع بنسبة 
 100 الـ  حاجز  اجتازت  التي  الوحيدة  األخرى  )الدولة  الثاني 

ميجابايت في الثانية(«.
األول  المركز  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  جاءت  كما 
و»األفضل  اإلنترنت«  لمستخدمي  »األفضل  مؤشري  ضمن 
الذي  التقرير  في  االجتماعي«  التواصل  وسائل  لمستخدمي 
ماليين   9,73 إلى  يصل  لما  موطنًا  تعد  الدولة   أن  إلى  أشار 
بحسب  وذلك  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  مستخدم 
إحصاءات شهر يناير 2020. كما تبوأت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة إلى جانب مملكة البحرين المركز األول ضمن مؤشر 

»األفضل في معدالت الضريبة المنخفضة للمؤسسات«.
ريادة  ثقافة  وتغرس  أبوظبي  تدعم  ذلك،  على  عالوة 
العام  ففي  أظفارهم.  نعومة  منذ  مواطنيها  بين  األعمال 
أعمال ورائــد  مبتكر  آالف   3 على  يزيد  ما  تقدم   الماضي 

أبوظبي  غرفة  تنظمها  التي  المستقبل  رواد  لجائزة  صغير 
للتجارة والصناعة.

في هذا الشأن، يقول سعادة محمد هالل المهيري، مدير 
من  الثانية  النسخة  في  شهدناه  ما  »إن  أبوظبي:  غرفة  عام 
ألمر  خالقة،  ومشروعات  ابتكارات  من  المستقبل  رواد  جائزة 
يرسمون  وهم  أبناءنا  نرى  حيث  واالعتزاز،  الفخر  على  يبعث 

مالمح المستقبل المشرق«.
ألهم  جذب  منصة  الجائزة  »أصبحت  سعادته:  وأضاف 
للدولة  المشرّفة  الصورة  تعكس  التي  الوطنية  المواهب 
يجّسد  الذي  بالشكل  األعمال،  وريادة  االبتكار  مضمار  في 
طموح  واعد  جيل  بناء  إلى  الرامية  المجتمعية  مسؤوليتنا 

قادر على مواكبة المستقبل«. 

 تدشن »بالج آند بالي« 
برامج تسريع األعمال 

في منطقة الشرق 
األوسط من مقرها في 
سوق أبوظبي العالمي.

»سنستمر في التركيز على توفير فرص أعمال 
حقيقية للشركات الناشئة والمبتكرة على المستويات 

المحلية واإلقليمية والعالمية، القادرة على ترك بصمة 
قوية في قطاعات اقتصادية حيوية من خالل التعاون 

مع الهيئات الحكومية المعنية والشركات الكبيرة«.
سعيد عميدي،

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بالج آند بالي
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طموح يفوق 
التوقعات..

دولة اإلمارات العربية المتحدة تمضي ُقدمًا لتصبح مركزًا رائدًا في قطاع الطاقة المتجددة 
على الصعيدين المحلي والخارجي.
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الطاقة المتجددة بوصفها ركيزة أساسية في مجال 
االستدامة، وتوليها اإلمارات العربية المتحدة أهمية 
االبتكارات  تبني  في  حثيثة  جهودًا  الدولة  تقود  حيث  كبرى، 

ونقل خبراتها في الطاقة المتجددة إلى عالم ما وراء البحار. 
إلى  )طاقة(  للطاقة  الوطنية  أبوظبي  شركة  أعلنت  وقد 
جانب شركائها، »أبوظبي لطاقة المستقبل« )مصدر( و»إي دي 
إف رينيوبلز« و»جينكو باور«، عن إنجاز صفقة تمويل ناجحة خاصة 

بمحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة.
ويبعد المشروع الذي حقق أرقامًا قياسية، قرابة 35 كيلومترًا 
رفع  في  الجديدة  المحطة  وستسهم  أبوظبي.  مدينة  من 
نحو  إلى  الشمسية  الطاقة  من  الكهربائية  اإلنتاجية  القدرة 
شمسي  لوح  ماليين   4 يقارب  ما  ستستخدم  إذ  جيجاواط،   3.2
مختلف  في  منزل  ألف   160 لنحو  كافية  كهربائية  طاقة  لتوليد 
بإمارة  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات  وخفض  الدولة  أنحاء 
أبوظبي بما يزيد على 2.4 مليون طن متري سنويًا، وهو يعادل 

إزالة ما يقرب من 470 ألف سيارة بعيدًا عن الطرقات.

تبرز
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الكاملة  التشغيلية  وستصل محطة الظفرة إلى قدرتها 
»طاقة«  وستمتلك   .2022 عام  من  الثاني  النصف  في 
40% من مشروع الظفرة، بينما سيمتلك الشركاء اآلخرون، 
 %20 حصة  باور«،  و»جينكو  رينيوبلز«  إف  دي  و»إي  »مصدر« 
سيحصل  )وام(،  اإلمــارات  أنباء  وكالة  وحسب  منها.  لكل 

المشروع على تمويل من سبعة مصارف دولية.
التنفيذي للمجموعة  الرئيس  ثابت،  يقول جاسم حسين 
والعضو المنتدب في »طاقة«: »يمثّل إنجاز صفقة التمويل 
العالم  في  الشمسية  للطاقة  محطة  أكبر  إنشاء  لمشروع 
بداية مرحلة مهمة لهذا المشروع ولمجموعة طاقة ولإلمارات 
فيه  نواصل  الذي  الوقت  في  وذلك  ككل،  المتحدة  العربية 
الطاقة  مجال  في  العالية  طموحاتنا  تحقيق  نحو  جهودنا 
النظيفة. كما يؤكد هذا اإلنجاز الجدوى التجارية والتشغيلية 

لمشروعات الطاقة الشمسية في قطاع المرافق«.
جانب  إلى  المشروع  هذا  خالل  »من  ثابت:  ــاف  وأض
محطة  مثل  األخــرى،  العديدة  طاقة  مجموعة  مشروعات 
للطاقة  محطة  أكبر  حاليًا  بدورها  تعد  التي  أبوظبي  نور 
صعيد  على  واحد  موقع  ضمن  التشغيل  قيد  الشمسية 
في  موثوقًا  شريكًا  بوصفها  مكانتها  طاقة  رّسخت  العالم، 
مسيرة  المجموعة  تقود  حيث  المتكاملة،  المرافق  قطاع 
التحول في هذا القطاع داخل الدولة وخارجها. كما أن لدينا 
والمياه  الكهرباء  أصول  من  عددًا  تضم  واسعة  محفظة 
التي نسعى لتطويرها وفق نهج مدروس إلى جانب تحقيق 
إلى  متنوعة  مصادر  من  الطاقة  وتوريد  لمساهمينا  القيمة 

المتعاملين والمجتمعات التي نعمل فيها«.
من ناحيته، توجه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي 
االئتالف  في  الشركاء  جميع  إلى  بالشكر  مصدر  لشركة 
والمستثمرين على تحقيق هذا اإلنجاز الكبير، موضحًا أن إنجاز 
صفقة التمويل ألكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم 

 عند اكتمال محطة 
الظفرة ستتقدم على 

محطة نور أبوظبي 
وتصبح أكبر محطة 

شمسية لتوليد 
الطاقة في العالم.

»يمّثل إنجاز صفقة التمويل لمشروع إنشاء 
أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بداية 
مرحلة مهمة لهذا المشروع ولمجموعة طاقة 

ولإلمارات العربية المتحدة ككل«.
جاسم حسين ثابت،

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في »طاقة«
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التي  القطاعات  من  أصبحت  المتجددة  الطاقة  أن  يؤكد 
تتمتع بجاذبية كبيرة من المنظور البيئي والتجاري على حد 
سواء، ويعكس المكانة التي باتت تتمتع بها دولة اإلمارات 
الطاقة  مشروعات  أضخم  لتنفيذ  مركزًا  المتحدة  العربية 

المتجددة في العالم وأكثرها تنافسية من حيث التكلفة.
خطوة  تعد  الظفرة  محطة  أن  إلى  الرمحي  أشار  كما 
العربية  لإلمارات  الرشيدة  القيادة  رؤية  تعكس  مهمة 
ومواصلة  فيها،  الطاقة  موارد  تنويع  إلى  الرامية  المتحدة 

ريادتها بإنتاج الطاقة الشمسية.
مناقصة  أفضت  سابق  وقت  في  بأنه  »وام«،  وأفــادت 
التعرفات  أكثر  ــدى  إح على  الحصول  ــى  إل المشروع 
لكل فلس   4,97 بلغت  حيث  الشمسية،  للطاقة   تنافسية 
كيلوواط /   ساعة )1,35 سنت أميركي لكل كيلوواط/   ساعة(، 
ثم تحسنت هذه التعرفة عقب إنجاز صفقة التمويل لتصبح 
4.85 فلس لكل كيلوواط )ساعة /1,32 سنت أميركي لكل 
التحسين  إلى  رئيس  بشكل  يعود  وذلك  ساعة(،  كيلوواط/ 

في تكاليف التحوط والتمويل وغيرها من الجهود األخرى.
رئيس  بدور  تسهم  الشمسية  الطاقة  أن  فيه  شك  ال  مما 
من  مزيجًا  تستهدف  التي  للطاقة  اإلمارات  استراتيجية  في 
لضمان  النظيفة  واألحفورية  والنووية  المتجددة  الطاقة 
البيئية،  واألهداف  االقتصادية  االحتياجات  بين  توازن  تحقيق 
الكهرباء  إنتاج  عملية  من  الكربونية  االنبعاثات  وخفض 
إجمالي  في  النظيفة  الطاقة  إسهامات  ورفع   %70 بنسبة 
عن  فضاًل   ،%50 إلى  الدولة  في  المنتجة  الطاقة  مزيج 
 .%40 بنسبة  والمؤسسي  الفردي  االستهالك  كفاءة  رفع 
على   %44 بنسبة  االعتماد  الهدف  هذا  تحقيق  ويتطلب 
الفحم  على  و%12  الغاز  على  و%38  النظيفة  الطاقة 

النظيف و6% على الطاقة النووية.
اإلمارات  وكهرباء  مياه  شركة  وصفت  متصل،  نحو  على 
جديدة  خطوة  بأنها  الظفرة  لمحطة  المالية  الصفقة  إنجاز 
المتجددة الطاقة  قطاع  بتطوير  الشركة  التزام   ضمن 

في الدولة.

مياه  لشركة  التنفيذي  الرئيس  علي،  آل  عثمان  يقول 
الماضية  األشهر  خالل  الشركة  »تعاونت  اإلمارات:  وكهرباء 
تقديم  مرحلة  خالل  ومحليين  وإقليميين  دوليين  شركاء  مع 
من  لعدد  التمويل  صفقة  وإنجاز  والتفاوض  العطاءات 
المياه  لتحلية  مشروع  أكبر  ومنها  الرائدة،  المشروعات 
العالم  مستوى  على  العكسي  التناضح  تقنية  باستخدام 
تعمل  الكهرباء  لتوليد  محطة  وأكبر  الطويلة،  منطقة  في 
بالغاز في اإلمارات العربية المتحدة، وذلك في إمارة الفجيرة. 
في  العالم  في  الشمسية  للطاقة  محطة  أكبر  نشهد  واآلن 

منطقة الظفرة«.
شهادة  المهمة  اإلنجازات  هذه  »تعد  علي:  آل  وأضاف 
الطاقة  لجدوى  وإدراكــنــا  عملنا  كفاءة  على  موثوقة 
من  استراتيجية  ركيزة  وكونها  والمتجددة  المستدامة 
والبيئي واالجتماعي  االقتصادي  التقدم  وتعزيز  دعم   شأنها 

لألجيال القادمة«.
في  مشروعات  بإنجاز  »مصدر«  احتفت  أخرى،  ناحية  من 
مناطق أخرى بالعالم، حيث أعلنت الشركة مؤخرًا عن إتمام 
عملية اإلغالق المالي لمشروع نور نافوي للطاقة الشمسية، 
بنجاح  تمويله  يتم  الشمسية  للطاقة  مستقل  مشروع  أول 

في أوزبكستان.
كما دخلت »مصدر« في اتفاقية لشراء الطاقة واتفاقية 
محطة  وتشغيل  وبناء  وتمويل  لتصميم  حكومي  دعم 

الطاقة الشمسية في منطقة نافوي عام 2019.
القروض  اتفاقيات  توقيع  تم  افتراضية،  مراسم  فخالل 
والضمانات لتمويل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
بقدرة 100 ميجاواط. وقد شهد التوقيع ممثلون عن »مصدر« 
ومؤسسة  األوزبكية  الخارجية  والتجارة  االستثمار  ووزارة 
البنك  ومجموعة  اآلسيوي  التنمية  وبنك  الدولية  التمويل 

الدولي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
وزير  نائب  فافايف،  شكرات  سعادة  أفاد  األمر،  هذا  عن 
فتح  خالل  من  بأنه  األوزبكي،  الخارجية  والتجارة  االستثمار 
أسواق جديدة لالستثمار الخاص، سوف يمكنهم تطوير قطاع 

 عثمان آل علي، 
الرئيس التنفيذي لشركة 

مياه وكهرباء اإلمارات.

44 38%
6 12

 أهداف دولة اإلمارات العربية المتحدة
للطاقة بحلول عام 2050

الطاقة النظيفة

الطاقة النووية

الغاز

الفحم النظيف
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الطاقة وتعزيز إسهامات مصادر الطاقة المتجددة في دعم 
الشبكة الرئيسة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

شركة  أن  إلى  الرمحي،  جميل  محمد  أشــار  ــدوره،  ب
نشر  في  أسهمت  )مصدر(  المستقبل  لطاقة  أبوظبي 
التقنيات  في  االبتكار  وعززت  المتجددة  الطاقة  مشروعات 
وأضاف:  العالم،  حول  دولة   30 على  يزيد  فيما  النظيفة 
نحو  التحول  في  أوزبكستان  أهداف  بدعم  ملتزمون  »نحن 

الطاقة النظيفة«.
يونيو  شهر  في  »مصدر«  وّقعت  ذاته،  السياق  وفي 
والتجارة  االستثمار  وزارة  مع  اتفاقية  الماضي،  العام  من 
أوزبكستان  في  للكهرباء  الوطنية  والشركة  الخارجية 
الرياح  لطاقة  محطة  وتشغيل  وبناء  وتمويل  لتصميم 
 500 إلى  تصل  بقدرة  الخدمية  المرافق  مستوى  على 
 ميجاوات. ويتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها التجارية بحلول

عام 2024.
العاصمة  من  تتخذ  التي  »مصدر«  كانت  ذلك،  إلى 
اإلماراتية أبوظبي مقرًا لها، إحدى ركائز تطوير محطة سيراتا 
منطقة  في  العائمة  الكهروضوئية  الشمسية  للطاقة 
وأول  آسيا  شرق  جنوب  في  نوعها  من  األكبر  الغربية،  جاوة 
مشروعات »مصدر« في المنطقة بقدرة تبلغ 145 ميجاواط.
الجزء  خالل  المحطة  إنشاء  بعمليات  البدء  عزمها  ومع 
األول من العام الحالي، دخلت »مصدر« و»بي تي بي جاوا 
بالي« إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الحكومية 
لتبني  مشتركة  شركة  لتطوير  شراكة  في  إندونيسيا،  في 

أعمال التطوير المستقبلية.
بالي  جاوا  بي  تي  »بي  الجديدة  الشركة  وستقوم 
مصدر سوالر إنرجي« بإدارة محطة سيراتا للطاقة الشمسية 
الكهروضوئية العائمة حتى نهايته التي ستوفر الكهرباء 
 214 إطالق  تفادي  في  تسهم  وسوف  منزل  ألف   50 لنحو 

ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
»تنطوي  الرمحي:  جميل  محمد  يقول  السياق،  هذا  في 
إلندونيسيا  بالنسبة  كبيرة  أهمية  على  الخطوة  هذه 

 أعلنت »مصدر« مؤخرًا 
عن إتمام عملية اإلغالق 

المالي لمشروع نور 
نافوي للطاقة الشمسية 

 بقدرة 100 ميجاواط
في أوزبكستان.

»أسهمت مصدر في نشر مشروعات الطاقة 
المتجددة وعززت االبتكار في التقنيات النظيفة 

فيما يزيد على 30 دولة حول العالم، ونحن 
ملتزمون بدعم أهداف أوزبكستان في التحول 

نحو الطاقة النظيفة.
محمد جميل الرمحي،

الرئيس التنفيذي لشركة مصدر
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لتوليد  والديزل  الفحم  على  كبير  بشكل  تعتمد  التي 
من  مزيد  نحو  انطالق  نقطة  أيضًا،  المشروع  ويمثّل  الطاقة، 
المشروع  هذا  المتجددة.  الطاقة  قطاع  في  المشروعات 
آسيا  شرق  جنوب  منطقة  سوق  لدخول  بوابة  لنا  بالنسبة 
تشهده  لما  نظرًا  وواعدة  كبيرة  فرص  على  ينطوي  الذي 
بتحقيق والتزامها  النمو  معدالت  في  تسارع  من   المنطقة 

التنمية المستدامة«.
الظاهري،  عبيد  سالم  عبداهلل  سعادة  أكد  ناحيته،  من 
في  ستسهم  الشراكة  هذه  أن  إندونيسيا  لدى  الدولة  سفير 
تعزيز عالقات الصداقة الوطيدة والتعاون الثنائي المميز بين 

البلدين الصديقين.
الكهرباء  مرافق  شركة  رئيس  يودي،  جوناوان  ويقول 
تطوير  مشروع  »يشّكل  بالي(:  جاوا  بي  تي  )بي  بإندونيسيا 
العائمة  الكهروضوئية  الشمسية  للطاقة  سيراتا  محطة 
مرافق  لشركة  مهمًا  إنجازًا  ميجاواط،   145 إنتاج  بقدرة 
مرافق  شركة  بين  التعاون  هذا  يكون  أن  ونأمل  الكهرباء. 
أخرى  مشروعات  تطوير  نحو  انطالق  نقطة  ومصدر  الكهرباء 

مشتركة على مستوى إندونيسيا والمنطقة«.
الماضي  العام  خالل  »مصدر«  قامت  ذلك،  على  عالوة 
حيث  األميركي،  السوق  في  لها  استراتيجي  استثمار  بثاني 
50% في ثماني محطات طاقة  استحوذت على حصة تبلغ 
متجددة على مستوى المرافق الخدمية في كل من نبراسكا 
قطاع  يشهد  أن  المتوقع  ومن  وكاليفورنيا،  وتكساس 
الطاقة المتجددة ظهور فرص مواتية في الواليات المتحدة 

األميركية خالل األشهر المقبلة.
لقطاع  األول  الرئيس  نائب  باسكوال،  كارلوس  يقول 
الطاقة العالمي في شركة إي إتش إس ماركيت األميركية: 
»في ضوء المساعي العالمية لخفض االنبعاثات الكربونية 
التشريعات  من  كبيرة  موجة  سنشهد  فإننا  الصفر  إلى 

الحكومية في هذا الخصوص لإلسهام في تحقيق التزامات 
الحالي  األميركي  الرئيس  إدارة  قرارات  عن  فضاًل  دولة،   125
إضافة  العالمية.  االنبعاثات  من   %66 تغطي  التي  بايدن 
إلى توجه كبير من ِقبَل منتجي الطاقة والجهات االستثمارية 

نحو الطاقة النظيفة«.
والمؤسسات  مصدر  أمام  أن  شك  »ال  باسكوال:  وأضاف 
األميركية المتحدة  الواليات  في  المختصة   والشركات 
مجاالت فــي  للتعاون  مسبوقة  وغير  ــدة  واعـ  فــرصــًا 

التكنولوجيا واالبتكار«.
أبوظبي  التزام  على  الضوء  تسليط  تم  أخرى،  جهة  من 
فعاليات  خالل  عالميًا  المتجددة  الطاقة  مشروعات  بتدشين 
والتكنولوجيا  المتجددة  للطاقة  الدولي  التمويل  منتدى 
أجل  من  لالستثمار  الدولي  التحالف  ينظمه  الذي  المتطورة 

الطاقة المتجددة.
المرر،  مرشد  عويضة  المهندس  أوضح  المنتدى  وخالل 
الطاقة  في  االستثمار  أن  أبوظبي،  في  الطاقة  دائرة  رئيس 
الطاقة  مــوارد  لمحدودية  نظرًا  للغاية،  مهم  المتجددة 
وضمان  ذلك  تحقيق  وبهدف  األحفورية.  خاصة  التقليدية، 
رفاه أجيال المستقبل، على الجميع البحث عن مصادر جديدة 
مشروعات  في  المباشرة  االستثمارات  ودفع  استدامة  وأكثر 

الطاقة المتجددة.
دون  من  أبوظبي  إمارة  أن  إلى  المرر  المهندس  وأشار 
أدنى شك، تدعم جهود تطوير مشروعات الطاقة المتجددة 

على الصعيدين المحلي والعالمي. 

 »مصدر« إحدى القوى 
الدافعة لمشروع المحطة 

اإلندونيسية للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية 

 العائمة في منطقة
جاوة الغربية.

 »تدعم أبوظبي، من دون أدنى شك، 
 جهود تطوير مشروعات الطاقة المتجددة 

على الصعيدين المحلي والعالمي«.
المهندس عويضة مرشد المرر،

رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي
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 تحفيز نمو
القطاع الخاص

شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( تضاعف جهودها في برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية 
المضافة بهدف تقديم قيمة أكبر لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل تشجيع المزيد من 

أعمال القطاع الخاص للمشاركة في البرنامج.
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)أدنوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة 
مليار   43,6( درهم  مليار   160 توجيه  إعادة 
الخمس  السنوات  خالل  المحلي  االقتصاد  إلى  أميركي(  دوالر 
المضافة،  المحلية  القيمة  لتعزيز  برنامجها  عبر  وذلك  المقبلة، 
بعد أن اعتمد المجلس األعلى للبترول خطة األعمال واستثمارات 

الشركة الرأسمالية الخاصة بتلك الفترة.
النمو  مسيرة  بدعم  التزامها  الطاقة  عمالق  ــدت  وأك
لشركاء  االفتراضي  أدنوك  منتدى  خالل  المحلي  االقتصادي 

األعمال والقيمة المحلية المضافة الذي أقيم مؤخرًا.
أهمية إلــى  المنتدى،  خــالل  »أدنـــوك«  مسؤولو  ــار   وأش
وأوضحوا  المضافة  المحلية  القيمة  لتعزيز  الشركة  برنامج 
داخل  الفرص  من  المزيد  ابتكار  في  البرنامج  إسهام  كيفية 

القطاع الخاص.
وزير  الجابر،  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  ــار  وأش
لشركة  التنفيذي  الرئيس  المتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة 
في  شركاتها،  ومجموعة  )أدنــوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول 
الكبيرة  األهمية  يؤكد  المنتدى  أن  إلى  االفتتاحية،  كلمته 
كبير  جزء  توجيه  إعادة  لضمان  مهمة  آلية  بوصفه  للبرنامج 
االقتصاد  إلى  والمناقصات  العقود  على  »أدنوك«  إنفاق  من 
المحلي، وتعزيز إسهاماته في تحفيز النمو االقتصادي بالدولة، 
في الفرص  من  المزيد  ابتكار  في  األساسي  دوره  إلى   إضافة 

القطاع الخاص.

تعتزم
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على  رئيسة  بصورة  المنتدى  هذا  »يركز  معاليه:  وأضاف 
المحلي،  الخاص  والقطاع  أدنوك  بين  التكاملية  العالقة 
تعزيز  على  العمل  في  يتمثل  واحدًا  هدفًا  نتشارك  فنحن 

وزيادة العائد االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة«.
المحلية  القيمة  لتعزيز  يهدف  أدنوك  برنامج  أن  يُذكر 
شركات  أمام  النمو  فرص  من  المزيد  وتوفير  المضافة، 
لإلسهام  والدولية  المحلية  الشراكات  عبر  الخاص  القطاع 
في تحفيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة وتوفير 

وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.
بإعادة   2018 عام  في  تدشينه  منذ  البرنامج  أسهم  وقد 
توجيه ما يزيد على 76 مليار درهم )20,7 مليار دوالر أميركي( 
عمل  فرصة   2000 من  أكثر  وتوفير  المحلي،  االقتصاد  إلى 
يصل  ما  البرنامج  حاز  كما  الخاص.  القطاع  في  للمواطنين 
المحلية  القيمة  تعزيز  اعتماد  شهادة  مورّد   4200 إلى 
هذه  على  الحصول  في  الراغبين  عدد  ولمواكبة  المضافة. 
وإصدار لتصديق  جهة   20 من  أكثر  تعيين  تم   الشهادة، 

هذه الشهادة.
عقود  بترسية   2020 عام  خالل  ــوك«  »أدن قامت  وقد 
 5 اإلجمالية  قيمتها  بلغت  البرنامج  خالل  من  مختلفة 
400 مصنع  )1,36 مليار دوالر أميركي(، على  مليارات درهم 
 %100 بنسبة  مملوكة  ومتوسطة  صغيرة  وشركة  محلي 

لمواطني الدولة.

الدكتور  معالي  أوضح  المنتدى،  خالل  أيضًا  حديثه  وفي 
تم  التي  الخبرات  تضمين  تم  أنه  الجابر  أحمد  بن  سلطان 
في  الماضية  الثالث  السنوات  خالل  البرنامج  من  اكتسابها 
المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  ومسؤوليات  مهام 

والتي تم إنشاؤها مؤخرًا. 
تعزيز برنامج  »يمثّل  الجابر:  الدكتور  معالي   يقول 
القيمة المحلية المضافة إحدى الركائز األساسية الستراتيجية 
خالل  من  ونشره  تعميمه  إلى  وسنسعى  الجديدة،  الوزارة 
واألطراف  الخاص  القطاع  مع  والتنسيق  الوثيق  التعاون 

المعنية كافة«.
بتطوير  سنقوم  جهودنا،  تضافر  خالل  »من  ــاف:  وأض
استراتيجيات لدعم وتمكين قطاع التصنيع الوطني، وتعزيز 
على  االستراتيجية  هذه  وستركز  المحلي.  المحتوى  نمو 
ابتكار المزيد من فرص العمل التي تتطلب مهارات متقدمة 
لمواطني اإلمارات، وستسهم في دفع عملية تنويع االقتصاد 
في الدولة. وسيكون لتكاتف هذه الجهود دور أساسي في 
العربية  اإلمارات  دولة  في  االقتصادي  والنمو  المرونة  تعزيز 

المتحدة، ال سيّما في مرحلة ما بعد كوفيد«.

لشركاء  االفتراضي  ــوك  أدن منتدى  شهد  ذلــك،  إلى 
افتراضية مشاركة  المضافة،  المحلية  والقيمة   األعمال 
األعمال  ــادة  ري قطاع  في  والمعنيين  ــوزراء  ال من  لعدد 
واالقتصاد والتجارة بالدولة، إلى جانب مجموعة من الشركاء 
عن ممثل   3000 على  يزيد  وما  األعمال  قطاع  ــادة   وق

القطاع الخاص.
دولة  وزير  الزيودي،  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  معالي  وأفاد 
سيكون  البتروكيماويات  قطاع  تنمية  بأن  الخارجية،  للتجارة 
رافدًا كبيرًا لنمو قطاع الصناعة في اإلمارات العربية المتحدة 

وجهودها لتنويع االقتصاد المحلي.
القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج  »يمثل  معاليه:  وأضاف 
باإلنجازات، وذلك  المحلية المضافة قصة نجاح مهمة حافلة 
وزيادة  الوطني  اقتصادنا  وتطور  نمو  تمكين  في  دوره  عبر 
االستثمارات األجنبية المباشرة للدولة. كما يوفر هذا البرنامج 
الخاص  القطاع  شركات  أمام  األعمال  فرص  من  المزيد 
المحلي ويفتح أمامها آفاقًا أوسع لعقد شراكات ناجحة في 

مختلف القطاعات الحيوية«.
الشرفاء  محمد  علي  محمد  معالي  يقول  ناحيته،  من 
أبوظبي:   - االقتصادية  التنمية  دائــرة  رئيس  الحمادي، 
دولة  في  الرائدة  الشركات  من  الكثير  اليوم  »اعتمدت 
لتعزيز  أدنوك  برنامج  عمل  إطار  المتحدة  العربية  اإلمارات 
تأثير  نطاق  توسيع  في  أسهم  ما  المضافة،  المحلية  القيمة 

البرنامج ليصل إلى أكثر من 4200 مورّد«.
في  أيضًا،  البرنامج  »يسهم  الحمادي:  معالي  وأضاف 
توسيع آفاق الشركات المحلية لإلسهام في نمو القطاعات 
وغيرها.  الذكي،  والتصنيع  الزراعة  مثل  األولوية،  ذات 
تعاونهما  وأدنــوك  االقتصادية  التنمية  دائرة  وستواصل 
 لتعزيز اإلنجازات التي حققناها في مطلع العام الحالي، عبر
المحلية  القيمة  شهادة  وإجراءات  ومعايير  عمليات  توحيد 

المضافة وتطويرها«.
وكجزء من جهودها لدعم البرنامج، ستنشئ العديد من 
الدولة،  داخل  متطورة  تصنيع  منشآت  العالمية  الشركات 

وستعمل على توسعة المرافق الصناعية القائمة حاليًا.
شركة  تستثمر  )وام(،  ــارات  اإلم أنباء  وكالة  وبحسب 
إحداهما  الدولة،  في  حديثتين  منشأتين  في  شلمبرجير 

 معالي الدكتور
سلطان بن أحمد الجابر، 

وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة الرئيس 

التنفيذي لشركة بترول 
أبوظبي الوطنية )أدنوك( 

ومجموعة شركاتها.

 شهد منتدى أدنوك 
االفتراضي لشركاء 

األعمال والقيمة المحلية 
المضافة مشاركة عدد 

من الوزراء.

20 . صوت األعمال



واسعة  خدمات  خاللها  من  تقدم  متكاملة  ورشة  تمثّل 
منشأة  واألخــرى  والغاز،  النفط  مشروعات  لدعم  النطاق 
ستقوم  حيث  المتطورة  النفط  آبار  رؤوس  لتصنيع  كاميرون 
معدات  كامل  وصيانة  واختبار  وتجميع  بتصنيع  »شلمبرجير« 

حقول النفط.
عالوة على ذلك، تعمل كل من »ماروبوني« و» تيناريس« 
إلنتاج  صناعية  مرافق  وتوسعة  تطوير  على  و»فالوريك« 
»بيكر  تقدم  فيما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  األنابيب 
هيوز« خدمات إصالح وصيانة رؤوس اآلبار، إلى جانب مجموعة 
الشرق  أنحاء  جميع  في  للمتعاملين  الميدانية  الخدمات  من 
األوسط، وذلك من خالل منشآتها الصناعية لخدمات رؤوس 

اآلبار في مدينة أبوظبي.
وقبل ختام المنتدى، تم استعراض معلومات مفصلة عن 
من  المحلية  للشركات  المتاحة  الواعدة  االستثمارية  الفرص 
خالل »تعزيز« المشروع المشترك بين »أدنوك« و»القابضة«، 
المزمع  االستثمارية  المشروعات  في  االستثمار  عبر  وذلك 
البتروكيماوية  للمشتقات  الرويس  مجمع  في  تطويرها 
عمالق  الستراتيجية  الرئيسة  المرتكزات  أحد  يعد  الــذي 
التكرير  مجال  في  عملياتها  وتوسيع  لنمو  »أدنوك«  الطاقة 

والبتروكيماويات وغيرها من الفرص االستثمارية الواعدة.
امتياز  اتفاقية  ــوك«  »أدنـ وقعت  ــر،  آخ صعيد  على 
الستكشاف النفط والغاز في »المنطقة البحرية رقم 3« في 
أبوظبي، وذلك مع تحالف تقوده »إيني أبوظبي بي.في«، 
للطاقة،  اإليطالية  »إيني«  لشركة  بالكامل  المملوكة 
المملوكة  أفريقيا«،  وشمال  األوسط  الشرق   PTTEP«و

بالكامل لشركة PTTEP التايلندية.
وبموجب شروط االتفاقية، ستستثمر الشركتان ما يصل 
إلى 1.51 مليار درهم )412 مليون دوالر أميركي( في عمليات 
ذلك في  بما  والتقييم،  االستكشاف  آبار  وحفر   التنقيب 

رسم المشاركة.

أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  يقول  الشأن،  هذا  في 
المتنامية  الشراكة  لتعزز  االمتياز  هذا  ترسية  »تأتي  الجابر: 
بين أدنوك و»إيني« في مختلف مجاالت ومراحل أعمالنا في 
النفط والغاز، كما تساهم هذه االتفاقية في تعميق  قطاع 
PTTEP التايالندية خصوصًا أن تايالند تعتبر أحد  عالقتنا مع 

أسواقنا الرئيسة للنفط الخام والمنتجات األخرى«.
الرامي  نهجنا  مجددًا  االمتياز  هذا  ترسية  »تؤكد  وأضاف: 
إلى إبرام شراكات نوعية تحقق قيمة إضافية من خالل تعزيز 
الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا المتطورة واإلمكانات 
المتطورة وترسيخ الحضور في أسواق النمو الرئيسة، لتسريع 

 معالي الدكتور
ثاني بن أحمد الزيودي، 

وزير دولة للتجارة الخارجية.

 خالل منتدى أدنوك 
االفتراضي لشركاء 

األعمال والقيمة المحلية 
المضافة تم استعراض 
معلومات مفصلة عن 

الفرص االستثمارية 
الواعدة المتاحة للشركات 

المحلية من خالل »تعزيز« 
المشروع المشترك بين 
»أدنوك« و»القابضة«، 

خاصة مشروع تطوير 
مجمع الرويس 

للمشتقات البتروكيماوية.
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نرحب  ونحن  الهيدروكربونية.  أبوظبي  موارد  تطوير  وتيرة 
قيمة  ابتكار  في  رؤيتنا  تشاركنا  التي  األطراف  مع  بالتعاون 
المنفعة  وتحقيق  الهيدروكربونية  مواردنا  من  مستدامة 
المشتركة، وذلك في سعينا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 
األجل  طويلة  عائدات  وتحقيق  الذكي  للنمو   2030

ومستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة«.
التنفيذي  الرئيس  ديسكالزي،  كالوديو  يقول  جهته،  من 
إمكانات   3 رقم  البحرية  المنطقة  »تمتلك  إيني:  لشركة 
عمليات  بفضل  كبيرة  قيمة  تحقق  أن  وبإمكانها  واعدة، 

استكشاف وتقييم المكامن الضحلة والعميقة«.
لمساحة  تمتد   »3 رقم  البحرية  »المنطقة  أن  يُذكر 
غربي شمال  في  مربعًا  كيلومترًا   11.660 تبلغ   بحرية 

مدينة أبوظبي.
على نحو متصل، أعلن المجلس األعلى للبترول في شهر 
التقليدية  غير  النفط  لموارد  جديدة  اكتشافات  عن  نوفمبر، 
بنحو كمياتها  تقدر  برية  مناطق  في  لالستخالص   القابلة 
احتياطيات  زيادة  إلى  إضافة  النفط.  من  برميل  مليار   22

إمارة  في  النفط  من  برميل  ملياري  بمقدار  التقليدية  النفط 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  احتياطي  ليرتفع  أبوظبي، 
من  برميل  مليارات   107 إلى  التقليدية  النفط  موارد  من 

النفط القابل لالستخالص.
)أدنوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  وّقعت  كما 
)إكسون  الخليج  إكسون  شركة  مع  استراتيجية  اتفاقية 
البحث  مجاالت  في  الشراكة  فرص  الستكشاف  موبيل( 
وعمليات  مراحل  مختلف  عبر  والتكنولوجيا  والتطوير 

استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.
أدنوك  حددت  فقد  )وام(،  اإلمــارات  أنباء  وكالة  ووفق 
وإكسون موبيل بموجب شروط االتفاقية، مجاالت االهتمام 
الحلول  ابتكار  في  والتعاون  األبحاث  إلجــراء  المشترك 
التقنية التي تسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية بمجاالت 
والسالمة  الصحة  وإدارة  واإلنتاج،  والتطوير  االستكشاف 
وتشمل  كافة،  األعمال  مراحل  في  القيمة  وتعزيز  والبيئة 
المعدنية  غير  الحلول  تحديدها  تم  التي  األولية  المجاالت 
الذكية  المكامن  إدارة  ونظام  السالمة  وإدارة  المتقدمة 
ومراقبة اآلبار الجوفية وأنظمة االستجابة المبتكرة للطوارئ«.
الكندي،  سيف  عبدالمنعم  يقول  السياق،  هذا  في 
والتكنولوجيا  البشرية  الموارد  إلدارة  التنفيذي  الرئيس 
الشراكة  هذه  »تتماشى  »أدنوك«:  في  المؤسسي  والدعم 
التكنولوجيا  تبني  على  المتواصل  تركيزنا  مع  االستراتيجية 
المتقدمة عبر سلسلة القيمة الكاملة لدينا لتعزيز الكفاءة 
وخفض التكلفة وانبعاثات الكربون خالل تنفيذ استراتيجيتنا 

للنمو الذكي 2030«.
لشركة  اإلقليمي  المدير  لينوبيل،  كريستان  أكد  وبدوره، 
أن  الخليج،  موبيل  إكسون  رئيس  اإلمارات  موبيل  إكسون 
شركة إكسون موبيل تتبنى منهجية فريدة للبحث العلمي 
لها  يتيح  ما  والتكنولوجيا،  االبتكار  مجاالت  جميع  تشمل 
في  للتطبيق  وقابلة  متخصصة  تكنولوجية  حلول  تطوير 
قطاع الطاقة. وأضاف لينوبيل: »نحن نتطلع إلى التعاون مع 

 وقعت »أدنوك« 
اتفاقية امتياز الستكشاف 

النفط والغاز في 
»المنطقة البحرية رقم 

3« في أبوظبي، وذلك 
مع تحالف تقوده »إيني 

أبوظبي بي.في«، 
و»PTTEP الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا«.

 وّقعت »أدنوك« 
 اتفاقية استراتيجية
 مع شركة إكسون

موبيل الستكشاف 
فرص الشراكة في 

 مجاالت البحث
والتطوير والتكنولوجيا.
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أدنوك الستكشاف وتطوير حلول تقنية معتمدة على البحث 
في  محتملة  نوعية  نقلة  تحقيق  يمكنها  العلمي  والتطوير 

هذا المجال«.
أعلى  تقلدها  مع   2021 عام  »أدنــوك«  دخلت  وقد 
فيتش  وكالة  تثبيت  بعد  العالم  في  طاقة  لشركة  تصنيف 
للتصنيف االئتماني، تصنيف اإلصدار االئتماني طويل األجل 
لشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( عند AA+ مع نظرة 
 AA تصنيف  تثبيتهاعند  إلى  إضافًة  مستقرة.  مستقبلية 

بالنسبة لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة األجل.
بوعتابة  محمد  جاسم  معالي  صرح  المناسبة،  وبهذه 
»اآلن  قائاًل:  أبوظبي،  في  المالية  دائرة  رئيس  الزعابي، 
مجلس  دول  ضمن  تصنيفًا  األعلى  الجهة  أدنوك  أصبحت 
تصنيفًا األعلى  الطاقة  وشركة  الخليجي،   التعاون 
على  تصنيفًا  األعلى  الشركات  من  وواحدة  العالم،  في 

مستوى العالم«.
في حين قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس الشؤون المالية 
من  واحدة  بتصنيفنا  احتفاظنا  »يعكس   : أدنوك  لمجموعة 
بدقة  العالم،  مستوى  على  القطاع  في  الشركات  أفضل 
والمالي  التشغيلي  وأداءنا  المستوى،  عالمية  أدنوك  موارد 
االستثماري  ونموذجنا  القوية،  المالية  ومالءتنا  القوي، 
هذه  »تؤكد  الزعابي:  ــاف  وأض والمنضبط«.  المدروس 
من  أدنوك  وضعتها  التي  الطموحة  األهداف  التصنيفات 
خالل استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي والتقدم 

المستمر الذي تحققه في إنجاز أهدافها«. 

 كالوديو ديسكالزي، 
 الرئيس التنفيذي

لشركة إيني.

 أعلن المجلس األعلى 
للبترول عن اكتشافات 

جديدة لموارد النفط 
غير التقليدية القابلة 

 لالستخالص تقدر
كمياتها بنحو 22 مليار 

برميل من النفط.

 ثبتت وكالة فيتش 
للتصنيف االئتماني، 

تصنيف اإلصدار 
االئتماني طويل األجل 
لشركة بترول أبوظبي 

 الوطنية )أدنوك(
.+AA عند
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ريادة التجارة        العالمية
بعد عام حافل بالنمو والنجاحات، تمضي موانئ أبوظبي ُقدمًا في ترسيخ مكانة 

اإلمارة بوصفها أحد أفضل مراكز التجارة والخدمات اللوجستية حول العالم.

مكانتها  إثبات  على  أخرى  مرة  أبوظبي  موانئ 
تقوم  مؤثرة  جهة  بوصفها  العالمية  الريادية 
بعد  خاصة  اللوجستية،  والخدمات  التجارة  قطاعات  في  حيوي  بدور 
فضاًل  واستحواذ،  دمج  عمليات  من  فيه  بما  بالتحديات،  مليء  عام 
لموانئ  التابع  خليفة  ميناء  فوز  جانب  إلى  والتنمية  التوسع  عن 
أبوظبي بجائزة الميناء األسرع نموًا على مستوى العالم. فقد اختتم 
عام 2020 بإنجاز متميز، تمثّل بالتقدم الكبير الذي أحرزه في ترتيبه 
لويدز  قائمة  ضمن   71 الـ  المركز  ليتبوأ  مرتبة،   24 إلى  وصل  الذي 
ألفضل 100 ميناء في العالم، وذلك لتسجيله أعلى معدل نمو بين 
ميناء  حاز  ذلك،  على  عالوة  القائمة.  على  المدرجة  األخرى  الموانئ 
لنسخة  ستاندرد  ماريتايم  جوائز  ضمن  العام«  »ميناء  جائزة  خليفة 

عام 2020. 
عدة  وإنجازات  جوائز  من  اثنتين  سوى  ليستا  الجائزتان  وهاتان 

حققتها موانئ أبوظبي خالل عام 2020.
مقرًا  أبوظبي  العاصمة  من  تتخذ  التي  أبوظبي  موانئ  أن  يُذكر 
في  األبرز  والتجارة  والنقل  اللوجستية  الخدمات  مشغل  تعد  لها، 
11 ميناًء  منقطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي تمتلك وتدير 

ومنفذًا بحريًا في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة وغينيا.  

أكدت
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 الكابتن
محمد جمعة الشامسي، 

الرئيس التنفيذي 
لموانئ أبوظبي.

 جاء ميناء خليفة بالمركز 
71 ضمن قائمة لويدز 

ألفضل 100 ميناء في 
العالم لعام 2020.

الرئيس  الشامسي،  جمعة  محمد  الكابتن  عبّر  وقد 
باإلنجازات  الكبير  فخره  عن  أبوظبي،  لموانئ  التنفيذي 
المتميزة التي تم تحقيقها، وأوضح أنه على الرغم من بيئة 
أبوظبي  موانئ  أن  إال   ،2020 عام  خالل  الصعبة  األعمال 
الواسعة  محفظتها  وواصلت  أعمالها،  مرونة  على  حافظت 
التجارة  حركة  تدفق  تأمين  في  ونجحت  والتطور،  النمو 
العالمية، وتعزيز مرافق البنية التحتية، وتوفير خدمات جديدة 

سّهلت أعمال المتعاملين وأصحاب العالقة. 
القرارات  أسهمت  »لقد  الشامسي:  الكابتن  وأضاف 
والخطوات االستراتيجية الجريئة التي اتُخذت في عام 2020 
بترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا رائدًا في قطاع التجارة 
العالمي، ونحن ملتزمون في موانئ أبوظبي بإحداث تحول 
تجارية  وخدمات  تجارب  تقديم  لضمان  عملياتنا  في  كبير 

ولوجستية مميزة وغير مسبوقة«.
الشركات  إحدى  تعد  التي  أبوظبي  موانئ  وتواصل  هذا؛ 
جديدة  شركات  استقطاب   )ADQ( »القابضة«  لـ  التابعة 
التوقعات  تلبية  بهدف  للميناء  االستيعابية  الطاقة  وتعزيز 
البالغة  خليفة  ميناء  توسعة  مشروع  شهد  حيث  المتنامية، 

تكلفته نحو 1,1 مليار دوالر أميركي، تقدمًا كبيرًا.
فقد أعلنت موانئ أبوظبي في شهر ديسمبر المنصرم، 
ميناء  في  التجارية  الجنوبي  الرصيف  عمليات  بدء  عن 
جدارًا  الجديد  الرصيف  ويضم  المحدد.  موعدها  قبل  خليفة 
650 مترًا ومرسيين اثنين، فضاًل عن ساحة للعمليات  بطول 

اللوجستية تمتد على مساحة 37 ألف متر مربع.
الرصيف  من  ــى  األول المرحلة  اكتمال  جانب  وإلــى 
الجنوبي، جرى تسليم نحو 800 متر من جدار الرصيف وتجهيز 
المنطقة  ألف متر مربع ضمن   175 إلى  أرض بمساحة تصل 
المرحلة  إتمام  موعد  قبل  وذلك  خليفة،  لميناء  اللوجستية 

األولى من المشروع المقرر في الربع األول من عام 2021.
قطاع  رئيس  المزروعي،  سيف  يقول  الشأن  هذا  في 
في  العمليات  انطالق  »إن  أبوظبي:  موانئ   - الموانئ 
الرائدة  المكانة  على  واضحًا  دلياًل  يشكل  الجنوبي  الرصيف 
التجارة  قطاع  ضمن  أبوظبي  موانئ  بها  تحظى  التي 

مواصلة  على  وحرصها  العالمي،  اللوجستية  والخدمات 
تطوير الميناء المتكامل ومتعدد األغراض«.

للمحطات  العربية  الشركة  وّقعت  متصل،  نحو  على 
العربية  المملكة  من  تتخذ  التي  المحدودة  الكيميائية 
استراتيجية،  استئجار  اتفاقية  لعملياتها  مقرًا  السعودية 
لتخزين  مخصصة  تجارية  محطة  أول  إلنشاء  عامًا،   50 مدتها 
خليفة،  ميناء  في  السائبة  الكيميائية  والغازات  السوائل 
طوله  البالغ  العميقة  المياه  رصيف  من  بالقرب  وذلك 
تم  التي  اللوجستية  خليفة  ميناء  منطقة  ضمن  مترًا   16

تطويرها حديثًا.
يقول المزروعي: »ستعود توسعة ميناء خليفة بالفائدة 
على تعزيز القدرات التشغيلية في مناولة البضائع وتحسين 
سير األعمال في الميناء. كما تجسد التزام موانئ أبوظبي 
والخدمات  التجارة  قطاع  في  كبير  تحول  بإحداث  الراسخ 

اللوجستية في المنطقة«.
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 مرافئ أبوظبي قادرة 
في الوقت الراهن على 

مناولة خمسة ماليين 
حاوية نمطية.

 أول سفينة تفرغ 
حمولتها في الرصيف 

 الجنوبي الجديد
لميناء خليفة.

وبهدف تلبية التطلعات والطلب المتنامي على التجارة 
موانئ  عمدت  البحري،  الشحن  عمالء  ودعــم  العالمية 
لها  التابعة  البحرية  الخدمات  ذراع  تدشين  إلى  أبوظبي 
اتفاقية  خالل  من  الين،  تايجر  بينيجال  شركة  مع  بالتعاون 
فيدرز  سفين  شركة  توفر  حيث  التجارية،  السفن  مشاركة 
الموانئ  مع  أبوظبي  ــارة  إم تربط  شحن  ــادة  إع خدمات 
المتحدة  العربية  اإلمارات  في  التجارية  الحركة  تخدم  التي 
والمناطق المجاورة في الخليج العربي وشبه القارة الهندية.
كما أن استحواذ »سفين« على سفينة نقل بضائع سائبة 
جديدة يعزز جاهزية موانئ أبوظبي لخدمة سوق إعادة شحن 
أكبر  »حفيت«  سفينة  تعد  حيث  الجافة،  السائبة  البضائع 

سفينة تنضم إلى أسطول سفن الخدمات التابع لها.
التنفيذي  الرئيس  حماد،  بني  عــادل  الكابتن  يقول 
مجموعة  رئيس  )سفين(  البحرية  للخدمات  أبوظبي  لشركة 
االستحواذ  عملية  »تندرج  أبوظبي:  موانئ  البحرية،  الخدمات 
الطموحة  التوسع  استراتيجية  إطار  في  حفيت  سفينة  على 
وتنمية  خدماتها   تنويع  بهدف  أبوظبي  موانئ  تتبناها  التي 
في  الطويلة  خبراتها  توظيف  إلى  إضافة  أعمالها.  محفظة 

خدمة سوق إعادة شحن البضائع السائبة«.
شركة  مع  بالتعاون  »سفين«  تعمل  أخرى،  ناحية  من 
البحرية  للقاطرات  أسطول  أول  تطوير  على  آلن،  روبرت 
الذي  المشروع  العالم.  مستوى  على  القيادة  ذاتية  التجارية 

ال يزال قيد التطوير.
مكنت   ،2020 أبوظبي  موانئ  إنجازات  لتقرير  ووفقًا 
المائية  والممرات  الجديدة  التحتية  البنية  استثمارات 
االستيعابية،  قدراتها  توسيع  من  أبوظبي  مرافئ  اإلضافية، 

حيث تستطيع المرافئ حاليًا مناولة 5 ماليين حاوية نمطية.
الدمج  وعمليات  التابعة  الشركات  تدشين  ساعد  كما 
فعلى   .2020 عام  أبوظبي  موانئ  نمو  في  واالستحواذ 
سبيل المثال تم تأسيس »أبوظبي البحرية« في شهر يوليو 
للممرات  التنظيمية  الرقابة  أعمال  جميع  على  لإلشراف 
أنباء  وكالة  وحسب  اإلمارة.  في  البحرية  واألنشطة  المائية 
اإلمارات )وام(، فإنه من المتوقع أن تسهم »أبوظبي البحرية« 
45 ألف كيلومتر مربع وواجهة بحرية  المسؤولة عن مساحة 
باإلمارة  القطاع  نمو  في  كيلومتر،   2400 طول  على  تمتد 
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هدفها  تحقيق  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتمكين 
الرامي لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا للنشاطات البحرية.

مدينة  مع  »زونزكورب«  دمج  تم  أيضًا،   2020 عام  في 
وصناعية  ولوجستية  تجارية  منطقة  أول  الصناعية،  خليفة 
موانئ  وصفتها  خطوة  في  اإلماراتية،  العاصمة  في  حرة 
المناطق  محفظة  تطورات  أكبر  أحد  بكونها  أبوظبي 

الصناعية والحرة لموانئ أبوظبي.
ضم  أن  لها  بيان  في  أبوظبي  موانئ  وأوضــحــت 
صناعية منشأة   900 إضافة  في  أسهم  ــورب«  ــزك  »زون

الشركات  كبرى  بعض  قبل  من  استخدامها  يتم  وتجارية 
العالمية الرائدة. 

خالل  »زونزكورب«  لـ  االستثمارية  المحفظة  شملت 
قطاعات  في  جديدًا  مشروعًا   33 إلى  يصل  ما  العام 
التكنولوجيا ومراكز البيانات، واللدائن البالستيكية، والنفط 
واألخشاب، والسيارات،  والمستودعات،  والتخزين   والغاز، 

واألغذية، والمعادن.

وبالمثل، كان عام 2020 حافاًل لمدينة خليفة الصناعية 
شريناث  شركة  مع  اتفاق  بإبرام  الماضي  العام  بدأت  التي 
البالستيكية  التغليف  الرائدة في تصنيع مواد  فلكسي باك 
في  الهندية  الشركة  مصانع  أول  إقامة  على  ينص  بالهند، 
الشرق األوسط وذلك في مجمع اللدائن البالستيكية بمدينة 

خليفة الصناعية. 

 دشنت مدينة خليفة 
الصناعية أكبر مجمع 

متكامل لخدمة الشاحنات 
في المنطقة عام 2020.

  عززت موانئ أبوظبي 
ذراعها اللوجستية 

مع استحواذها على 
شركة ميكو للخدمات 

اللوجستية.
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مجمع  أكبر  بتدشين  الصناعية  المنطقة  قامت  كما 
ذلك  إلى  إضافة  المنطقة.  في  الشاحنات  لخدمة  متكامل 
جديدة  تطويرية  مشروعات  لتدشين  خططها  عن  أعلنت 
والتجارية  الصناعية  المرافق  على  الطلب  تنامي  ظل  في 
الصغيرة  التخزين  وحدات  طرح  وجرى  المدينة،  في  الجاهزة 
مشروع  ضمن  الخفيفة  للصناعات  المخصصة  والمتوسطة 
المنطقة اللوجستية في مدينة خليفة الصناعية، في السوق 

خالل عام 2020.
ــارة اإلم مكانة  لتعزيز  العمل  مواصلة  ــار  إط  وفــي 
اللوجستية،  والحلول  للخدمات  عالميًا  مركزًا  بوصفها 
ميكو شركة  على  استحواذها  عن  أبوظبي  موانئ   أعلنت 

للخدمات اللوجستية.
تأسيسها  تم  اللوجستية  للخدمات  ميكو  شركة  أن  يُذكر 
في عام 1978 لتكون واحدة من أوائل مزودي خدمات الشحن 
في إمارة أبوظبي. كما كانت من أولى الشركات التي وفرت 
خدمات شحن متكاملة لقطاع النفط والغاز. ومع أسطولها 
الحديث الذي يضم ما يزيد على 350 مركبة حديثة وأسطواًل 
فإن  متخصصة،  تخزين  ومنشآت  المقطورات،  من  متنوعًا 
المحفظة الكبيرة للحلول اللوجستية التي تقدمها »ميكو« 
والخدمات  والعقود  المشروعات  في  الشحن  إدارة  تشمل 
والتخزين  الوسائط،  متعدد  والنقل  التجارية،  اللوجستية 
والتوزيع، والشحن والتفريغ، فضاًل عن خدمات التموين البري 
موانئ  يضع  أن  االستحواذ  هذا  شأن  ومن  الطيران.  لقطاع 
أبوظبي للخدمات اللوجستية في مكانة مميزة تمكنها من 

خدمة المتعاملين ضمن مختلف مجاالت سلسلة التوريد.
أبوظبي  موانئ  إلى  اإلشارة  أيضًا،  بمكان  األهمية  ومن 
والمواد  السلع  حركة  سهولة  ضمان  على  عملت  التي 
عام  خالل  اإلمارة  إلى  وصولها  وضمان  واألدوية  الغذائية 
2020 رغم التحديات التي ألقت بظاللها إثر تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
موانئ  تعد   ،19  - كوفيد  لقاح  توفير  بداية  مع  واآلن؛ 
»ائتالف  مبادرة  في  المشاركة  الجهات  إحــدى  أبوظبي 
متكاملة  حلول  لتقديم  أبوظبي  إمارة  أطلقته  الذي  األمل« 
إذ  اللقاحات،  نقل  عملية  متطلبات  لتلبية  التوريد  لسلسلة 
تعمل موانئ أبوظبي ضمن هذا االئتالف على تأمين مرافق 
تخزين مبردة متطورة في مدينة خليفة الصناعية التابعة لها 
في األشخاص  مليارات  إلى  اللقاحات  إيصال  ضمان   بهدف 

المنطقة والعالم.
موانئ  إدارة  مجلس  رئيس  األحبابي،  محمد  فالح  وأكد 
مكنتها  المتطورة  ومرافقها  الشركة  قدرات  أن  أبوظبي 
التحديات  أكبر  مواجهة  جهود  في  بفعالية  اإلسهام  من 
عزز  الذي  األمر  القريب،  التاريخ  في  اإلنسانية  اعترضت  التي 
وقدرتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  العالمية  المكانة 
أهدافها تحقيق  ومواصلة   كافة،  الصعوبات  تخطي   على 

طويلة األمد.
أبوظبي  موانئ  استجابة  نجحت  »لقد  األحبابي:  وأضاف 
تحقيق  في  عام  من  أقل  خالل  العالمية  للجائحة  السريعة 
جهة  إلى  محليًا  رائدة  مؤسسة  كونها  من  المنشود،  التحول 
اللوجستية والخدمات  التجارة  قطاع  تمكين  في   مؤثرة 

حول العالم«.
في  ستستمر  أبوظبي  موانئ  أن  فيه  شك  ال  ومما 
لالرتقاء  والمستقبل   2021 عام  خالل  محوري  بدور  القيام 
اللوجستية والخدمات  للتجارة  متطورًا  مركزًا  اإلمارة   بمكانة 

في العالم. 

 إنجازات موانئ
 أبوظبي

لعام 2020

24
عدد المراكز التي تخطاها ميناء 

 خليفة في قائمة »لويدز«
 ألكبر 100 ميناء حاويات

في العالم لعام 2020 ليصبح 
 الميناء األسرع نموًا على 

المستوى العالمي

40
عدد الهيئات الحكومية المشاركة 

في تطوير النافذة الموحدة 
للخدمات اللوجستية والتجارية إلمارة 

أبوظبي التابعة لبوابة المقطع

 260 مليون
 شخص في
 23 دولة

حول العالم وصلت إليهم 
مبادرة »أصداء األمل«

800 ألف
ساعة عمل من دون 

إصابات ثؤثر على كفاءة 
األعمال سجلتها محطة 

كوسكو أبوظبي للحاويات بالتزامن 
مع احتفاالتها بالذكرى السنوية 

األولى لتأسيسها

5 ماليين حاوية نمطية
الطاقة االستيعابية 

التي حققتها مرافئ 
أبوظبي بفضل 

االستثمار في البنية التحتية وإضافة 
خطوط شحن جديدة

 45 ألف كيلومتر مربع 
 من المسطحات المائية 

 وخط ساحلي بطول
2400 كيلومتر 

إجمالي مساحة الممرات المائية 
التي تتولى أبوظبي البحرية إدارتها

مليونا قدم مربعة
مساحة مرافق التخزين 

الجاهزة التي تم تأجيرها 
في مدينة خليفة الصناعية

555 كيلومترًا مربعًا
المساحة الكلية للمنطقة 

الصناعية واالقتصادية 
التي تديرها موانئ 

أبوظبي ضمن »زونزكورب«

470 ألف شخص
 الطاقة االستيعابية
 لـ 40 مدينة سكنية

تابعة لـ »زونزكورب«

12 ملعب كرة قدم
 مساحة مجمع خدمات

الشاحنات المتكامل الذي دشنته 
مدينة خليفة الصناعية األكبر من 

نوعه في منطقة الشرق األوسط.

101648 طنًا متريًا
حموالت سفينة نقل البضائع 
السائبة الجديدة »حفيت«، أكبر 

سفينة تنضم إلى أسطول سفن 
الخدمات التابعة لشركة سفين

70 مليونًا
 عدد جرعات اللقاح التي
 يمكن تخزينها في وقت

واحد في منشآت التخزين المبرد 
التابعة لموانئ أبوظبي في مدينة 

 خليفة الصناعية وتبلغ مساحتها
19 ألف متر مربع 
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»اإلمارات العالمية لأللمنيوم« بكونها أكبر شركة صناعية في 
وبفضل  والغاز.  النفط  قطاع  خارج  المتحدة  العربية  اإلمارات 
تقنيتاتها المتطورة محليًا في اإلنتاج التي شهدت إشادًة كبيرة من ُمصنعي األلمنيوم 
حول العالم، وّقعت الشركة اإلماراتية مؤخرًا اتفاقيات لمشاركة تقنياتها وخبراتها مع 

كل من إندونيسيا وكولومبيا.
جمهورية  لأللمنيوم  العالمية  اإلمارات  شركة  ستساعد  االتفاقيات،  وبموجب 
تقنيات  تطبيق  إمكانية  جانب  إلى  األلمنيوم،  إلنتاج  عملياتها  في  إندونيسيا 
لتصنيع منشأة  أول  في  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في  المتطورة   الشركة 

األلمنيوم بكولومبيا.
إينالوم شركة  مع  اتفاقية  توقيع  المنصرم،  ديسمبر  شهر  أواخر  في  تم   فقد 
في  اإلندونيسية  للشركة  التابع  األلمنيوم  لمصهر  التطوير  تقنية  لتوفير   ،  )Inalum(
شمال سومطرة. وستوفر شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم بموجب االتفاقية الخبرة 
التكنولوجيا  تحديث  إعادة  خالل  من   )Inalum( إينالوم  مصهر  أداء  لتطوير  الالزمة 

الحالية التي تم استخدامها للمرة األولى في عام 1982.
المصهر  من  اإلنتاج  زيادة  إلى  المشروع  يهدف  )وام(،  اإلمارات  أنباء  لوكالة  ووفقًا 
الموجود شمال سومطرة بنحو 20 ألف طن من األلمنيوم سنويًا. وقد أنهت »اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم« مجموعة من عمليات التطوير المشابهة في منشآتها بمنطقتي 

جبل علي والطويلة خالل العقد الماضي.
إلى ذلك، مددت الشركتان مذكرة التفاهم المستقبلي حول إمكانية التعاون في 

مجال أوسع، وبناء مصهر جديد لأللمنيوم في إندونيسيا باستخدام أحدث التقنيات.
العالمية  اإلمارات  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كلبان،  بن  إبراهيم  عبدالناصر  يقول 
لأللمنيوم: »نفخر اليوم في دولتنا بوصولنا إلى هذا المستوى العالمي في صناعة 
المستوى  عالمية  الصهر  تكنولوجيا  تصدير  باستطاعتنا  اليوم  أصبح  حيث  األلمنيوم، 

وبسواعد مواطنة«. 
وأضاف: »تتميز اإلمارات العالمية لأللمنيوم بخبرتها الكبيرة وكفاءتها العالية في 

مجال تطوير تقنيات صهر األلمنيوم سواء كان محليًا، أو على المستوى العالمي«.
يُذكر أن شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم قد طورت تقنيات صهر األلمنيوم في 
تقنياتها  الشركة  واستخدمت  عامًا،   25 على  يزيد  لما  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وأتمت  الماضي  القرن  تسعينات  منذ  المصاهر  توسعة  مشاريع  جميع  في  الخاصة 
تقنياتها  أحدث  على  اعتمادًا  القديمة  اإلنتاج  خطوط  جميع  تحديث  إلعادة  مشروعًا 
التي تعد من بين التقنيات األكثر كفاءة في صناعة األلمنيوم على مستوى العالم، 
 وهو األمر الذي سيقوم به مهندسو »اإلمارات العالمية لأللمنيوم« في شركة إينالوم
بأنها  الشركة  ثقة  إلى  مشيرًا  المقبلة،   18 الـ  الشهور  خالل  اإلندونيسية   )Inalum(
اإلمارات  شركة  »تتطلع  وأضاف:  له،  المحددة  الزمنية  المدة  في  المشروع  هذا  ستنجز 
من  اإلندونيسية  الشركات  مع  االستراتيجية  شراكاتها  تعزيز  إلى  لأللمنيوم  العالمية 

خالل سلسلة قيمة األلمنيوم في المستقبل القريب«.

تشتهر

مصدر للفخر..
»اإلمارات العالمية لأللمنيوم« تعد في طليعة منتجي األلمنيوم، بفضل أحدث التقنيات المتطورة المتبعة محليًا. 
وتعتمد دول أخرى في الوقت الراهن على تقنية إنتاج وخبرات الشركات اإلماراتية لمساعدتها في تعزيز اقتصاداتها.
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 وافقت »اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم« 

على مشاركة تقنياتها 
وخبراتها مع إندونيسيا.

 أعلنت شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم 
عن تحقيق وفورات 

في التكلفة تقارب 60 
مليون درهم منذ  شهر 
يناير وحتى شهر أكتوبر 

من العام الماضي، 
 وذلك من خالل

تطبيق برامج آراء 
ومشروعات الموظفين.

»اإلمــارات  كانت  بأسابيع،  االتفاقية  هذه  توقيع  قبل 
ألومينيو  نيو  شركة  مع  وّقعت  قد  لأللمنيوم«  العالمية 
كولومبيا، اتفاقية لتمهيد الطريق أمام تصدير أحدث تقنيات 
الشركة التي طورتها محليًا الستخدامها في عمليات تطوير 
بانبعاثات  الالتينية  الدولة  في  األلمنيوم  إلنتاج  مصنع  أول 

كربونية منخفضة.
والوصول  الكهرومائية  بالطاقة  المشروع  وسيعمل 
540 ألف طن من األلمنيوم سنويًا.  إلى طاقة إنتاجية تبلغ 

المستدام  األلمنيوم  لتحويل  »جالتكو«  مجمع  وسيشكل 
الوظائف  من  المزيد  تخلق  جديدة  صناعية  مجموعة  قلب 

والفرص االقتصادية.
العالمية  اإلمارات  شركة  سترخص  االتفاقية،  وبموجب 
لأللمنيوم تقنيات صهر األلمنيوم التي طورتها الشركة في 
ألومينيو  نيو  شركة  لصالح  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
للشركة  الفنية  الخدمات  من  مجموعة  وتوفر  كولومبيا، 

الكولومبية أثناء تطوير وتشييد المشروع.
االبتكار  شّكل  »لطالما  كلبان:  بن  عبدالناصر  يقول 
ــارات  اإلم شركة  ونجاح  لتطوير  أساسية  ركيزة  التقني 
العالمية لأللمنيوم. وتتمثل إحدى أولوياتنا االستراتيجية في 
ترسيخ شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم شريكًا تكنولوجيًا 
نجاحنا  على  والبناء  الجديدة،  المصاهر  لمشروعات  مفضاًل 
مصدرًا  بوصفها  التكنولوجيا  مبيعات  وتعزيز  البحرين  في 

إليرادات شركتنا«. 
نيو  شركة  مع  المشروع  هذا  تنمية  إلى  »نتطلع  وأضاف: 
ألومينيو كولومبيا، والتطبيق الناجح للتكنولوجيا الصناعية 

المطورة محليًا في مشروعهم«.
التنفيذي  الرئيس  سانتياغو،  كارلوس  أوضح  جهته،  من 
الشريك  إلى  الوصول  أن  كولومبيا،  ألومينيو  نيو  لشركة 
التكنولوجي المناسب يعد خطوة مهمة في تطوير مجمع 

تحويل األلمنيوم الجديد. 
شركة  اخترنا  عالمي،  بحث  »بعد  سانتياغو:  وأضاف 
تقنياتها،  أداء  على  بناًء  لأللمنيوم  العالمية  ــارات  اإلم
بعض  في  الحافل  وسجلها  التكنولوجية،  خبرتها  وعمق 
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 تعد »اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم« 

أكبر شركة صناعية في 
اإلمارات العربية المتحدة 
خارج قطاع النفط والغاز.

فخورون  نحن  اإلنتاج.  مجال  في  الحديثة  المشروعات  أهم 
الوظائف  بابتكار  نفعل،  كما  يهتم.  شريك  لدينا  يكون  بأن 

وتوفير الفرص لعقود مقبلة«.
 ،2016 عام  في  أنه  إلى  اإلشــارة  بمكان  األهمية  من 
شركة  أول  لأللمنيوم  العالمية  اإلمــارات  شركة  أصبحت 
العمليات  تكنولوجيا  بترخيص  تقوم  إماراتية  صناعية 
شهر  وفي  العالمي.  المستوى  على  بها  الخاصة  األساسية 
اإلنتاج  خط  توسعة  مشروع  في  اإلنتاج  بدأ   ،2018 ديسمبر 
السادس لشركة ألمنيوم البحرين، الذي تم بناؤه باستخدام 
تقنية DX + Ultra من شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم.
اإلمارات  شركة  أعلنت   ،2020 عام  أكتوبر  شهر  وفي 
العالمية لأللمنيوم عن تحقيق وفورات في التكلفة تقارب 
خالل  من  وذلك   ،2020 عام  بداية  منذ  درهم  مليون   60

تطبيق آراء ومشروعات الموظفين.
شهر  حتى  يناير  شهر  منذ  الشركة  موظفو  قدم  وقد 
وذلك  فكرة،   18400 إلى  يصل  ما  الماضي  العام  أكتوبر 
عبر برنامج »اقتراحات الموظفين« الذي يهدف إلى اكتشاف 
أثمرت  التي  والبيئة،  والسالمة  العمليات  لتحديات  الحلول 

توفيرًا في التكاليف بقيمة تتخطى 28 مليون درهم.
يزيد على  عالوة على ذلك، حققت الشركة وفورات بما 
في  أطلقته  الذي  »تميز«  برنامج  خالل  من  درهم  مليون   32
التشغيلية  للعمليات  مفصلة  تحليالت  إلجراء   ،2016 عام 
خبرائها  بقيادة  لأللمنيوم  العالمية  ــارات  اإلم لشركة 

القائمين على توجيه الفرق لتنفيذ هذه التحسينات.
أهم  بين  من  فإنه  )وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة  وبحسب 
نظام  استخدام   ،2020 عام  في  تقديمها  تم  التي  األفكار 

»نفخر اليوم في دولتنا بوصولنا إلى هذا المستوى 
العالمي في صناعة األلمنيوم، حيث تتميز اإلمارات 

العالمية لأللمنيوم بخبرتها الكبيرة وكفاءتها العالية 
في مجال تطوير تقنيات صهر األلمنيوم سواء كان 

محليًا، أو على المستوى العالمي«.

عبدالناصر إبراهيم بن كلبان،
الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
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األجزاء  إلى  غريبة  أجسام  أي  دخول  لمنع  بالليزر  الكشف 
حصول  منع  في  يسهم  ما  اآلالت،  من  والمهمة  الرئيسة 

عطل قد يتطلب إصالحه وقتًا طوياًل.
كما اقترح فريق آخر آلية جديدة أكثر كفاءة في استخدام 
ما  جوًا،  المحمول  الغبار  التقاط  في  للمساعدة  الطاقة، 
يعملون  الذين  الموظفين  وسالمة  صحة  على  يحافظ 
محيط في  الهواء  جودة  تحسين  عن  فضاًل  الميدان،   في 

العمل وخارجه.

العالمية  ــارات  اإلم لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأشــار 
لأللمنيوم، إلى أن الموظفين غالبًا ما يكونون األقرب إلى 
العمل، وهم األمثل في تحديد فرص تحسين الكفاءة  سير 
واستنباط أفضل الحلول لتخطي التحديات التي تواجههم 

كل يوم.
ال شك أن عام 2020 كان حافاًل بالنسبة لشركة اإلمارات 
عالية  الطاقة  توليد  منشأة  شهدت  إذ  لأللمنيوم،  العالمية 
التابعة  إماراتي  درهم  مليار  تكلفتها  تبلغ  التي  الكفاءة 

للشركة في منطقة جبل علي، تطورًا ملحوظًا.
الطاقة  مجمع  بناء  أعمال  إنيرجي  سيمنز  شركة  وتقود 
الحديث الذي سيكون أول مجمع طاقة في قطاع األلمنيوم 
من  كالس«  »إتش  طراز  الغاز  توربينات  يستخدم  العالمي 
في  الرائدة  التقنيات  أحدث  من  تعد  وهي  إنيرجي،  سيمنز 

توليد الطاقة بكفاءة. 
اكتمال  عند  الطاقة  توليد  قدرة  تصل  أن  المتوقع  ومن 
 600 على  يزيد  ما  إلى  الجديد  المجمع  في  المشروع 
ميجاوات من الكهرباء. ويماثل إجمالي قدرة توليد الكهرباء 
الكهرباء  توليد  قدرة  لأللمنيوم  العالمية  اإلمارات  لشركة 

في نيوزيلندا.
كما يتوقع أيضًا، أن يحقق مجمع الطاقة الجديد انخفاضًا 
عمليات  عن  الناجمة  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  في 
شركة  بها  تقوم  التي  األلمنيوم  وصهر  الطاقة  توليد 
 ،%10 بنحو  علي  جبل  في  لأللمنيوم  العالمية  اإلمــارات 
 فضاًل عن تقليص انبعاثات أكسيد النيتروجين بمعدل يصل

إلى %58. 

  مصفاة الطويلة 
 لأللومينا التابعة
 لشركة اإلمارات

العالمية لأللمنيوم.

34 . صوت األعمال



الرئيس  ــروش،  ب كريستيان  عبر  السياق،  هــذا  وفــي 
التنفيذي لشركة سيمنز إنيرجي عن سروره إزاء التعاون مع 
الكفاءة  تحسين  في  لأللمنيوم  العالمية  اإلمارات  شركة 
التكاليف،  وتقليل  االنبعاثات  خفض  مع  واالعتمادية 
وأضاف: »نتطلع إلى مزيد من الشراكات والتعاون على مدى 

السنوات المقبلة«.
العالمية  ــارات  اإلم شركة  حققت  ذلك،  على  عالوة 
الطويلة  مصفاة  تحقيق  مع  كبيرًا  إنجازًا  مؤخرًا،  لأللمنيوم 
وزيــادة القصوى،  اإلنتاجية  القدرة  الجديدة   لأللومينا 
خــام إلـــى  البوكسيت  خـــام  تــحــويــل  عملية  ــي   ف
عادًة  الذي  اإلنجاز  الماضية،  الثالثة  األشهر  خالل  األلومينا 
سنوات ثــالث  الجديدة  األلومينا  مصافي  يستغرق   ما 

أو أكثر لتحقيقه.
دوالر  مليارات   3,3 تكلفتها  البالغة  المصفاة  وبمقدور 
أميركي التي يعمل بها 570 موظفًا، إنتاج مليوني طن من 

األلومينا سنويًا.
اإلمارات  شركة  احتفلت   ،2020 أغسطس  شهر  وفي 
شحنة  أول  تصدير  على  عام  بمرور  لأللمنيوم  العالمية 
كوربوريشن  ألومينا  غينيا  شركة  من  البوكسيت  خام  من 
صدرت  لإلنتاج،  األول  عامها  وفي  بالكامل.  لها  المملوكة 
الشركة الغينية ما يزيد على 6.1 ماليين طن متري جاف من 

خام البوكسيت للعمالء في جميع أنحاء العالم.
وبمجرد الوصول إلى الطاقة اإلنتاجية الكاملة، فإن من 
اقتصاديًا  كوربوريشن«  ألومينا  »غينيا  تسهم  أن  المتوقع 
وغير  مباشرة  بطريقة  سنويًا  دوالر  مليون   700 بنحو 
الناتج إجمالي  في   %5.5 بنسبة  زيادة  يعادل  ما   مباشرة، 

المحلي لغينيا.

العالمية  اإلمـــارات  شركة  ــازت  ف متصل،  نحو  على 
شركة  من  للعام  عالمي  مورد  أفضل  بجائزة  لأللمنيوم 
»ماكسيون ويلز«، أكبر مصنّع إلطارات السيارات والشاحنات 

والمركبات األخرى في العالم.
جورجيو  أوضح  الفائزين،  عن  اإلعــالن  مراسم  وخالل 
لشركة  العالمية  التوريد  سلسلة  رئيس  نائب  مارياني، 
تعد  لأللمنيوم  العالمية  اإلمارات  شركة  أن  ويلز،  ماكسيون 
حيث  التوريد،  ممارسات  أفضل  تبني  في  يحتذى  أنموذجًا 
في  وابتكار  ومرونة  األمد  طويلة  بموثوقية  الشركة  تتمتع 

تزويد الشركة بالمعدن الذي قد تحتاج إليه في أي وقت. 

 اكتسبت »اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم« 

شهرة في تقنيات صهر 
األلمنيوم في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
منذ ما يزيد على 25 عامًا.

 فازت شركة اإلمارات 
العالمية لأللمنيوم بجائزة 

أفضل مورد عالمي للعام 
من شركة ماكسيون ويلز.
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اإلمارات العربية المتحدة التزامها في تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة 
مسيرة  يعزز  ما  والمواصالت،  النقل  قطاعي  في  سيّما  ال  ومتكاملة، 

التنمية المستدامة في البالد.
كانت تلك الرسالة التي أكدها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة 
الظفرة، وذلك خالل تدشينه أعمال مد قضبان السكك الحديدية للحزمة »أ« من المرحلة الثانية من 
مشروع السكك الحديدية الوطنية. وبمجرد اكتمال المشروع، ستمتد شبكة القطارات على مسافة 
المملكة  مع  الدولة  حدود  من  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مناطق  مختلف  عبر  كيلومتر   1200

العربية السعودية، وصواًل إلى حدودها مع سلطنة ُعمان.

تواصل

على النهج 
الصحيح

التقدم الفريد في شبكة االتحاد للقطارات، أحد أكبر وأهم المشروعات في 
البالد، يؤكد طموحات دولة اإلمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا 

عالميًا للعمليات اللوجستية المتطورة.
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ويتم تطوير وتنفيذ الشبكة على مرحلتين؛ األولى بدأت 
الغاز  حقلي  بين  وتصل   2016 عام  في  التجارية  أعمالها 
تزال المرحلة  الرويس. في حين ال  »شاه« و»حبشان« وميناء 
من  كيلومترات،   605 بطول  وهي  التطوير،  قيد  الثانية 
العربية  المملكة  مع  الدولة  حدود  على  الغويفات  منطقة 
السعودية وصواًل إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي. 
وستربط الشبكة مختلف الموانئ الصناعية ومراكز التجارة 
خليفة  ومدينة  أبوظبي  إمارة  لتشمل  الدولة،  في  الرائدة 
الصناعية وميناءي خليفة وجبل علي ودبي والشارقة ورأس 

الخيمة والفجيرة.
زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  اطلع  للمشروع،  زيارته  خالل 
آل نهيان على تقدم سير العمل في الحزمة »أ«، الذي اكتمل 
59% منذ انطالق العمليات اإلنشائية في أوائل عام  بنسبة 
اإلنشائية  األعمال  نصف  على  يزيد  ما  إنجاز  تم  كما   .2020
الصخور  قطع  من   %79 من  واالنتهاء  التربة  بتجهيز  الخاصة 

والتالل الرملية.
المرحلة  عمليات  أن  للقطارات  االتحاد  شركة  وذكرت 
حيث  التوقعات،  فاقت  إنجازات  تحقيق  في  تستمر  األولى 
أشاد سموه بالدعم المستمر للقيادة الرشيدة وجهود سمو 

ولي  ديوان  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  بن  ذياب  الشيخ 
للقطارات،  االتحاد  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أبوظبي،  عهد 
تتولى  الذي  الوطنية  الحديدية  السكك  لمشروع  الحثيثة 
مهمة تطويره وتشغيله شركة االتحاد للقطارات، والذي من 
في  أسهم  ما  وإقليميًا،  محليًا  الدولة  بمكانة  االرتقاء  شأنه 
تحقيق المشروع إنجازات عدة بارزة، سواء على صعيد تقدم 
المرحلة  الستكمال  حاليًا  تُجرى  التي  اإلنشائية  العمليات 
»ب« بوتيرة سريعة، أو على صعيد عمليات المرحلة »أ« التي 
وشهدت  متوقع،  غير  بشكل  اإلنجازات  تحقيق  في  تستمر 

الشركة في عام 2020 أداًء فاق نتائج عام 2019.
المشروع  أهمية  زيارته،  خالل  حمدان  الشيخ  سمو  وأكد 
اإلمارات  دولة  استعدادات  ضمن  الركائز  أهم  إحدى  بوصفه 
رئيسًا  ومساهمًا  المقبلة،  عامًا  للخمسين  المتحدة  العربية 

في نمو االقتصاد الوطني.
االتحاد  شركة  منحت  الماضي،  العام  أبريل  شهر  في 
والصيانة  للتشغيل  رئيس  مركز  لتشييد  عقدًا  للقطارات 

بمنطقة الفاية في أبوظبي بقيمة 846 مليون درهم.
وصفتها  التي  والصيانة  التشغيل  منشأة  وستكون 
الشركة بأنها األضخم واألهم ضمن شبكة السكك الحديدية 
والتجهيز  التخزين  أعمال  عن  مسؤولة  اإلماراتية،  الوطنية 
البضائع،  وعربات  القاطرات  وصيانة  التشغيلية  والعمليات 
في  التحكم  مهمة  عن  فضاًل  الثقيلة،  المركبات  ومستودع 
الشبكة  عمليات  مركز  في  بالكامل  الرئيس  الخط  عمليات 

داخل المبنى اإلداري.
مليون   30 على  يزيد  ما  نقل  تم  فقد  للشركة،  ووفقًا 
الوطنية  أبوظبي  بترول  لشركة  الكبريت  حبيبات  من  طن 
)أدنوك(. وتعادل هذه الكمية نحو 1,8 مليون رحلة بالشاحنة. 
كما ذكرت أن قطارًا واحدًا يغني عن وجود ما يقرب من 300 
شاحنة على الطريق، ما يعني تقليص االنبعاثات الكربونية 
بنسبة تراوح بين 70 و80 في المائة، مقارنة بعدد الشاحنات 

المطلوبة لنقل الحمولة نفسها.
ومع استمرار أعمال البناء في شبكة السكك الحديدية، 
من  األولى  الدفعة  عن  للقطارات  االتحاد  شركة  أعلنت 
الحديدية  السكك  دبلوم  برنامج  خريجي  اإلماراتيين 

واستقرارهم في وظائفهم الجديدة.

 سمو الشيخ
حمدان بن زايد آل نهيان، 

ممثل الحاكم في 
منطقة الظفرة، في 

صورة تذكارية التقطت 
خالل تدشين مد قضبان 
السكك الحديدية للحزمة 

»أ« من المرحلة الثانية 
من مشروع السكك 

الحديدية الوطنية.

 الدفعة األولى من 
اإلماراتيين خريجي 

برنامج دبلوم السكك 
الحديدية انضمت مؤخرًا 

إلى شركة االتحاد 
.DB للقطارات
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للقطارات«  »االتحاد  أطلقته  الذي  البرنامج  هذا  يمتد 
المهني،  والتدريب  للتعليم  أبوظبي  معهد  مع  بالتعاون 
الذي يعد األول من نوعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
على  والثانية  األولى  السنتان  تقوم  سنوات،  ثالث  على 

التدريب النظري والسنة األخيرة على التدريب العملي.
األولى  الدفعة  التحقت   ،2020 أكتوبر  شهر  وفي 
 DB للقطارات  االتحاد  شركة  في  بالعمل  الخريجين  من 
شبكة  من  األولى  المرحلة  وصيانة  تشغيل  عن  المسؤولة 

السكك الحديدية الوطنية.
يقول سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة االتحاد 
التدريب  سنوات  خالل  الخريجون  »أثبت   :DB للقطارات 
غمار  خوض  على  وقدرتهم  تفانيهم  والعملي  النظري 
السكك  قطاع  في  المعرفة  باكتساب  المتمثل  التحدي 
أبدوا  الحديدية الذي يعد قطاعًا جديدًا كليًا في الدولة. كما 

اهتمامًا وشغفًا كبيرين به«.
لتمكين  الرامية  جهودنا  »تأتي  السويدي:  ــاف  وأض
األم،  شركتنا  استراتيجية  مع  تماشيًا  اإلماراتيين  المواطنين 
التوطين  سياسة  لدعم  تهدف  التي  للقطارات  االتحاد 
إليها،  لالنضمام  اإلماراتيين  الشباب  وتشجيع  الدولة  في 

والترحيب بهم في هذا المجال الحيوي«.
زيارته  خالل  الخريجين  بعض  مع  أجراها  مقابلة  وفي 
أهمية  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أكد  األخيرة، 
تطوير جيل جديد من المواهب اإلماراتية لقيادة ِحراك الثورة 

في قطاع السكك الحديدية بالبالد.
على نحو متصل، حازت شركة االتحاد للقطارات في شهر 
 2020 لعام  الممارسات  ألفضل  الذهبية  الجائزة  نوفمبر، 

التي تمنحها الجمعية األوروبية ألبحاث الجودة، وذلك تقديرًا 
الممارسات  أفضل  اتباع  في  المتميزة  الشركة  إلنجازات 
شركة  تفوقت  وقد  الجودة.  إدارة  استراتيجيات  في  والنتائج 
50 شركة وإدارة عامة  االتحاد للقطارات بهذه الجائزة، على 

ومنظمة من 39 دولة.
التنفيذي  المدير  المرزوقي،  محمد  عبّر  المناسبة،  وبهذه 
االتحاد  شركة  في  الحديدية  السكك  ــؤون  ش لقطاع 
للقطارات، عن مدى فخر الدولة بالحصول على هذه الجائزة، 
الجائزة  هذه  على  بحصولنا  سعادتنا،  عن  »نعبر  وقــال: 
اتباع  في  واهتمامنا  حرصنا  مدى  تؤكد  التي  المرموقة 
السكك  شبكة  مشروع  إلنجاز  العالمية  الممارسات  أفضل 
ألن  الرامية  جهودنا  إطار  في  اإلماراتية،  الوطنية  الحديدية 
 تكون اإلمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم في

جودة النقل«.
أكبر  أحد  يعد  الذي  للقطارات  االتحاد  مشروع  يرتبط 
أبوظبي  برؤية  وثيقًا  ارتباطًا  الدولة،  في  المشروعات  وأهم 
االقتصادية 2030 التي تهدف إلى رفع إسهامات القطاعات 
 %60 إلى  لتصل  المحلي  الناتج  إجمالي  في  النفطية  غير 
استراتيجيًا،  قطاعًا   12 تطوير  عبر  وذلك   ،2030 عام  بحلول 

بما فيها قطاعا النقل والخدمات اللوجستية. 

 حازت شركة االتحاد 
للقطارات الجائزة الذهبية 

ألفضل الممارسات 
لعام 2020 التي تمنحها 

الجمعية األوروبية 
ألبحاث الجودة.

 سعيد السويدي، 
الرئيس التنفيذي لشركة 

.DB االتحاد للقطارات

 تم نقل ما يزيد على 
30 مليون طن من 
حبيبات الكبريت عبر 
المرحلة األولى من 

السكك الحديدية.
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منظومة صحية 
متكاملة

شركة أبوظبي القابضة )ADQ( تستهل عام 2021 مع تعزيز منظومة الرعاية 
الصحية والدواء، في الوقت الذي تؤدي فيه العاصمة اإلماراتية دورًا محوريًا في 

مواجهة الجائحة العالمية.
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التي  كورونا  أزمة  الحتواء  محتدمًا  السباق  يزال 
تحولت إلى جائحة تأثرت بها دول العالم كافة، من 
بينها دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث عمدت الحكومة 
وأصدرت  االستثنائية،  االحترازية  اإلجراءات  من  العديد  إلى 
العديد من المبادرات التي تسهم في تقليص األضرار والحد 

من انتشار الفيروس.
العام   )ADQ( القابضة  أبوظبي  شركة  استهلت  وقد 
من  استراتيجيتين  استثمار  عمليتي  عن  بإعالنها  الجديد 
شأنهما اإلسهام بتوسيع نطاق محفظة شركاتها في قطاع 

الصحة والدواء بشكل كبير.
الشركات  كبرى  إحــدى  »القابضة«،  استحوذت  فقد 
فارماكس  شركة  على  المنطقة،  مستوى  على  القابضة 
لألدوية بهدف تعزيز قطاع الدواء والعقاقير الطبية في دولة 
في  »القابضة«  ستستثمر  كما  المتحدة.  العربية  اإلمارات 
تطوير  في  المتخصصة  المحدودة«  بيولوجيكس  »بيوكون 
إتمام  ويخضع  الحيوية.  البدائل  عقاقير  وتسويق  وتصنيع 

صفقتي االستثمار لموافقة الجهات التنظيمية المعنية.
التنفيذي الرئيس  السويدي،  حسن  محمد   يقول 
الصحة  شركات  لمحفظة  طموحنا  »إن  »القابضة«:  لـ 
النمو  تحقيق  هو  الطويل  المدى  على  لنا  التابعة  والدواء 
هذا  احتياجات  تلبية  على  ترّكز  رقميًا،  متطورة  لمنظومة 
القطاع الذي يستند إلى عدد من المقومات، والتي تتمثل 
الفعالة  واإلدارة  التميز،  من  عالمي  مستوى  توفير  في 
المرنة  التحتية  والبنية  المجتمع،  ألفراد  الصحية  للخدمات 

لسلسلة اإلمداد«.
تتيح  لألدوية،  محليًا  ُمصنِّعًا  »بصفتها  السويدي:  وأضاف 
الجودة،  عالية  أدوية  تصنيع  منشأة  تملك  فارماكس  لنا 
مجال  نمو  تعزز  راسخة  عالقات  عن  فضاًل  واسعة،  وخبرات 
تصنيع األدوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. أما النسبة 
حافاًل  سجاًل  تمتلك  فهي  بيولوجيكس،  بيوكون  لشركة 
عالمية  وشراكات  والتطوير،  األبحاث  مجال  في  باإلنجازات 
الحيوية  البدائل  لنا فرصة االستفادة من قطاع عقاقير  توفر 
صالحية  انتهاء  مع  النمو  في  يستمر  أن  شأنه  من  الذي 
براءات االختراع في الصناعات الحيوية السابقة وزيادة طلب 

المرضى عالميًا على أدوية ذات تكلفة أقل«.
متخصصة  شركة  »فارماكس«  أن  إلى  ــارة  اإلش تجدر 
األقراص  وجرعات  الجزيئية  العقاقير  وتغليف  تصنيع  في 
لعالج  وتُستخدم  الفم  طريق  عن  تناولها  يتم  التي  الصلبة 
والجهاز  والسكري  القلب  أمراض  مثل  األمراض،  من  العديد 

الهضمي واألعصاب.

ال

لتصنيع  المتطورة  »فارماكس«  منشأة  افتتاح  تم  وقد 
المنشأة  هذه  قدرة  وتصل   .2020 أبريل  شهر  في  األدوية 
التي تمتد لمساحة إجمالية تزيد على 110 آالف قدم مربعة، 
إلى أكثر من 250 مليون قرص و85 مليون كبسولة سنويًا. 
وتعد »فارماكس« إحدى المنشآت القليلة في دولة اإلمارات 
األوروبي  »االتحاد  اعتماد  شهادة  الحائزة  المتحدة  العربية 

لممارسات التصنيع الجيد«.
من ناحيته، رحب مادهوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة 
وقال:  القابضة.  شركة  تتبناه  الذي  بالتوجه  فارماكس 
إيمانًا منا بأن المرضى في جميع  »أسسنا شركة فارماكس 
فعالية  ذات  أدوية  إلى  الوصول  يستحقون  العالم  أنحاء 

عالية بتكلفة ميسورة«. 
زيادة  القابضة  استثمار  لنا  يتيح  »سوف  تانا:  وأضاف 
في  وتكلفة  بجودة  محليًا  والمصنّعة  المركبة  األدوية  توفر 
متناول المستهلك. وفي الوقت ذاته، سوف تتوافر لنا فرص 
أكبر لزيادة إتاحة العقاقير في الدولة مع تعزيز توسعنا في 

التوزيع بالمنطقة«.
التابعة  المحدودة«،  بيولوجيكس  »بيوكون  وتتخصص 
وتسويق  وتصنيع  تطوير  في  المحدودة  بيوكون  لشركة 
العالية  بجودتها  تتميز  التي  الحيوية  البدائل   عقاقير 
وتكلفتها اليسيرة في األسواق العالمية. ووفقًا لـ »القابضة«: 
التكنولوجيا  ومنصات  العلوم  أحدث  من  الشركة  »تستفيد 

 محمد حسن السويدي، 
 الرئيس التنفيذي

لـ »القابضة«.

 استحواذ »القابضة« 
على شركة فارماكس 

لألدوية يسهم في 
توسيع نطاق محفظتها 

في قطاع الصحة والدواء.

 تختص »فارماكس« في 
تصنيع وتغليف وتوزيع 

األدوية بأسعار تنافسية.
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المبتكرة وقدرات البحث والتطوير المتقدمة لخفض تكاليف 
العالج مع تحسين نتائج الرعاية الصحية«.

موظف،   4500 من  بأكثر  يقدر  ــذي  ال فريقها  وعبر 
عالمة   800 بوجود  وتمتعها  دولــة   120 في  وحضورها 
للبدائل  محفظة  بأكبر  الشركة  تتمتع  مظلتها،  تحت  تجارية 
 الحيوية في العالم، حيث تمتلك منصة تشمل 28 جزيئًا من 
والمناعة  واألورام  السكري  ــراض  ألم الحيوية   البدائل 
وأمراض  األعصاب  وطب  العيون  وطب  الجلدية  واألمراض 
مليوني  على  يزيد  ما  مع  االلتهابية،  واألمراض  الروماتيزم 
حول  للمرضى  تقديمه  تم  الحيوي  اإلنسولين  من  جرعة 

العالم حتى اآلن.
وذكرت »القابضة«: »تسعى بيوكون بيولوجيكس إلى 
قليلة  مبتكرة  حلول  خالل  من  الصحية  الرعاية  قطاع  تطوير 
التكلفة، وتحسين حياة 5 ماليين مريض بحلول نهاية السنة 

المالية 2022«.
في هذا الشأن، رحبت الدكتورة كيران مازومدار شو، رئيس 
»القابضة«،  مع  االستثمارية  بالشراكة  »بيوكون«  شركة 
تسهيل  في  المتمثل  هدفنا  بتحقيق  »نلتزم  وأضافت: 
الحيوية  الصيدالنية  المستحضرات  على  المرضى  حصول 
الذي  التكلفة  قليل  االبتكار  بنموذج  ونلتزم  العالم،  حول 
الصحية  الرعاية  منظومة  تكاليف  توفير  في  بدوره  يسهم 
بيوكون  أرستها  التي  القيمة  االستثمار  هذا  ويؤكد  عالميًا. 
عقاقير  لتطوير  متكاملة  شركة  بوصفها  بيولوجيكس 

البدائل الحيوية، ما يمكننا من توسعة قدراتنا بشكل أكبر«.
ستمتلك  االستراتيجية،  االستثمارات  هذه  إتمام  بعد 
»القابضة« استثمارات عبر سلسلة القيمة في قطاع الصحة 
والدواء، وذلك من خالل تقديم الرعاية الصحية للمرضى عبر 
وخدمات  )صحة(،  الصحية  للخدمات  أبوظبي  شركة  منشآت 
والتغطية   ،»71 »يونيون  خالل  من  المخبرية  الفحوص 
)ضمان(.  الصحي  للضمان  الوطنية  الشركة  عبر  التأمينية 
قطاع  لتشمل  الواسعة   )ADQ( »القابضة«  محفظة  وتمتد 
مشتريات األدوية، ونقلها ومناولة كافة عملياتها اللوجستية 
وشركة  أبوظبي  وموانئ  رافد  شركة  من  كاًل  امتالكها  عبر 

أبوظبي للمطارات وكذلك استثمارها في »أرامكس«.
في  ُقدمًا  »نمضي  السويدي:  حسن  محمد  يقول 
إمارة  أفراد مجتمع  إمدادات تمكن  بناء سلسلة  مسيرتنا نحو 
الرعاية ولوازم  منتجات  إلى  الوصول  من  وغيرها   أبوظبي 

الصحية واألدوية«.

إلى ذلك، تقوم أبوظبي بدور حيوي في مواجهة جائحة 
مبادرة  وهي  األمل«،  »ائتالف  وأطلقت  العالمية،  كورونا 
توفير  بهدف  عالمية  ومؤسسات  اإلماراتية  العاصمة  تقودها 

وتوزيع لقاح »كوفيد - 19« حول العالم.
شراكة  مظلتها  تحت  تضم  التي  المبادرة  إطالق  وجاء 
بين القطاعين العام والخاص في اإلمارات العربية المتحدة 
وعالميًا، في شهر نوفمبر العام الماضي. وقد حشد »ائتالف 
مع  للتعامل  اللوجستية  الخدمات  لتوفير  خبراته  األمل« 
يتم  التي  العالمية  اللقاحات  من  جرعة  مليارات   6 من  أكثر 
متعددة،  أو  فردية  جرعات  تضم  حاليًا،  وتصنيعها  تطويرها 

وتخزينها في درجات حرارة فائقة البرودة في عام 2021.
محمد بن  عبداهلل  الشيخ  يقول  السياق،  هذا   وفي 
األمل  ائتالف  »يعد  أبوظبي:   - الصحة  دائرة  رئيس  حامد،  آل 
الحلول  توفير  مجال  في  أبوظبي  ريــادة  على  ــارزًا  ب مثااًل 
األزمة  تجاوز  على  العالم  لمساعدة  والقدرات  واإلمكانات 

الصحية التي ألّمت به«.
باللقاح،  المحلي  السوق  إمــداد  ضمان  إلى  وإضافة 
والمنظمات  الدولية  للحكومات  األمل«  »ائتالف  سيقدم 
مراحل  لجميع  شاماًل  حاًل  اللقاحات  وموردي  الحكومية  غير 

سلسلة التوريد.
الخطوة  اللقاح  تطوير  »يعد  عبداهلل:  الشيخ  وأضاف 
األولى في عملية حل األزمة الصحية، في حين يمثل إيصال 
اللقاح إلى مختلف أنحاء العالم، مع المحافظة على درجات 

الحرارة المثالية أثناء النقل والتخزين، تحديًا قائمًا بحد ذاته«.
وستوظف »االتحاد للشحن« في إطار دورها في االئتالف 
األدوية  لشحن  بها  تتمتع  التي  اللوجستية  الكفاءات  كامل 
الرفيعة المتخصصة باألدوية والرعاية الصحية من  وخدمتها 
الشحن  بضائع  نقل  تسهيل  على  القادرة  »فارمااليف«  خالل 

الحساسة لدرجة الحرارة بين درجتي 25 و - 80 مئوية.
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  ــالس،  دوغ توني  يقول 
أربع  مسافة  على  العالم  دول  ثلثا  »تقع  للطيران:  االتحاد 
العاصمة  استثمارات  وتتيح  أبوظبي،  عن  بالطائرة  ساعات 
اإلماراتية في مجالي الخبرات التقنية والبنى التحتية عالمية 
جميع يربط  عالميًا  لوجستيًا  مركزًا  تكون  أن   المستوى، 

أنحاء العالم«. 

 توني دوغالس، 
الرئيس التنفيذي 

لمجموعة االتحاد للطيران.

 تقود أبوظبي
 »ائتالف األمل«،

 وهي مبادرة تهدف
 إلى توفير وتوزيع

 لقاح »كوفيد - 19«
حول العالم.
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فرص واعدة
بعد توقيع اتفاقية السالم، سيشهد عام 2021 على تطور العالقات االقتصادية 

بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
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توقيع اتفاق السالم التاريخي بين دولة اإلمارات العربية 
العالقات  من  جديدة  حقبة  بداية  وإسرائيل،  المتحدة 
على  الخطوة  هذه  جهود  انعكست  ما  وسرعان  بينهما.  الدبلوماسية 

البلدين فتكللت بشراكات تعاونية في مختلف المجاالت االقتصادية.
وفي خطوة تهدف إلى إرساء أطر التعاون فيما بينهما، ترأس معالي 
عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد دولة اإلمارات العربية 
ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد  على  للتوقيع  أبيب،  تل  إلى  المتحدة 

التفاهم، وذلك في شهر أكتوبر المنصرم.
وعدد  المالية  وزارة  وكيل  الخوري  حاجي  يونس  سعادة  وبحضور 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  فيهم  بمن  الجانبين،  كال  من  المسؤولين  من 
المالية  وزير  كاتس،  يسرائيل  ومعالي  الطاير  وّقع  نتنياهو،  بنيامين 
 اإلسرائيلي، اتفاقية حماية وتشجيع االستثمار والسياحة والخدمات المالية

وقطاع التكنولوجيا.

سطر
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خالل الزيارة، أكد معالي عبيد حميد الطاير رغبة الطرفين 
التعاون  أسس  وإرساء  مناسب  استثماري  مناخ  توفير  في 

االقتصادي والتجاري واالستثماري.
حماية  على  النهائي  التوقيع  »يسهم  معاليه:  وأضاف 
وإسرائيل  المتحدة  العربية  اإلمارات  بين  االستثمار  وتشجيع 
في حماية وتعزيز الشراكة االستثمارية، وتشجيع القطاعات 
الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في البلدين على بناء 
شراكات استراتيجية، وذلك عبر توفير أدوات ضمان حقيقية 

لالستثمارات، وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية«.
المتحدة  العربية  ــارات  اإلم أعلنت  ذاتــه،  الوقت  في 
الصندوق  إنشاء  عن  وإسرائيل  األميركية  المتحدة  والواليات 
3 مليارات دوالر أميركي، لدعم االستثمار  اإلبراهيمي بقيمة 
التعاون  لتعزيز  الخاص  القطاع  يقودها  التي  والتنمية 

االقتصادي اإلقليمي واالزدهار في الشرق األوسط وخارجه.
لالستثمار  أبوظبي  مكتب  وّقع  أيضًا،  أكتوبر  شهر  وفي 
للتصدير.  اإلسرائيلي  المعهد  مع  تجاري  تعاون  اتفاقية 
الفرص  إثراء  إلى  المكتب  سيعمد  االتفاقية  هذه  وبموجب 
اإلسرائيلية،  الشركات  أمام  المتاحة  والتجارية  االستثمارية 
نجاح  لضمان  االستراتيجية  والموارد  بالشراكات  وتزويدها 

أعمالها على المدى الطويل في إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي 
أقيمت  التي  االفتراضية  التوقيع  مراسم  عقب  لالستثمار، 
مختلف  بين  قوية  عالقات  تأسيس  على  »نحرص  إلكترونيًا: 
إمارة  في  واالبتكار  االستثمار  بتسهيل  المعنية  الجهات 
المعهد  مع  الموقعة  االتفاقية  وتأتي  وإسرائيل.  أبوظبي 
التعاون  فرص  تسريع  نحو  نوعية  قفزة  للتصدير  اإلسرائيلي 

بين الشركات في إمارة أبوظبي وإسرائيل«.

العالقات  شهدت  األولى،  االتفاقيات  هذه  توقيع  ومنذ 
اإلماراتية - اإلسرائيلية نموًا بوتيرة مستمرة.

اتحاد  مع  تفاهم  مذكرة  أبوظبي  موانئ  وّقعت  فقد 
أرباب الصناعة اإلسرائيلي بهدف إرساء أُطر واضحة للتعاون 
الصناعي ونقل المعارف وتسهيل التبادل التجاري بين كل 
لقطاع  التابعتين  وزونزكورب  الصناعية  خليفة  مدينة  من 
مع  أبوظبي  موانئ  في  الحرة  والمنطقة  الصناعية  المدن 
القطاع  كامل  يمثل  الذي  اإلسرائيلي  الصناعة  أرباب  اتحاد 
الصناعي في إسرائيل ويغطي القطاعات العامة والخاصة 
الحكومية،  والصناعات  الزراعية  التعاونية  والمؤسسات 
ويضم ما يزيد على ألفي مؤسسة ومنشأة صناعية تشكل 

إسهاماتها نحو 95% من اإلنتاج الصناعي في إسرائيل.
الرئيس  الشامسي،  جمعة  محمد  الكابتن  يقول 
خليفة  مدينة  من  كل  »تقدم  أبوظبي:  موانئ   - التنفيذي 
القطاع  شركات  إلى  مميزة  فرصًا  وزونزكورب  الصناعية 
الصناعي لتوسيع أعمالها، مع القدرة على دعم المصنعين 

 أديف باروخ،
رئيس مجلس إدارة 

المعهد اإلسرائيلي 
للتصدير، وغادي أرييلي، 

المدير العام للمعهد، 
يوقعان اتفاقية تعاون 

 تجاري مع مكتب
أبوظبي لالستثمار.

 ترأس معالي
 عبيد حميد الطاير،

وزير الدولة للشؤون 
المالية، وفد دولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
 إلى تل أبيب في
أكتوبر الماضي.

 ُوصف التحالف 
بين االتحاد الئتمان 

الصادرات ومؤسسة 
تأمين مخاطر التجارة 

الخارجية اإلسرائيلية، 
بأنه »نقلة نوعية«.
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اإلسرائيليين عبر توفير بوابة إلى أكثر من 100 سوق إقليمي 
وعالمي بفضل اتفاقات التجارة الحرة والثنائية التي أبرمتها 
موانئ أبوظبي، ونحن ملتزمون بتقديم األدوات الالزمة إلى 
نحو  على  األسواق  إلى  الوصول  من  وتمكينها  الشركات 

أسرع وبكفاءة أكبر وتكلفة أقل«.
أرباب  اتحاد  رئيس  تومر،  رون  الدكتور  يقول  جهته،  من 
واألول  المبدئي  االتفاق  هذا  »يشكل  اإلسرائيلي:  الصناعة 
بين  وثيقة  تجارية  عالقات  لبناء  راسخة  قاعدة  نوعه،  من 
السالم  لمعاهدة  وثمرة  المتحدة  العربية  واإلمارات  إسرائيل 

التاريخية بين البلدين«.
مواصلة  على  عازمون  »نحن  تومر:  الدكتور  وأضــاف 
الصناعة  قطاعات  بين  التعاون  وتعزيز  المهم  المسار  هذا 
األعمال  وقطاع  إسرائيل  في  المتطورة  والتكنولوجيا 
مجاالت  أمام  الباب  وفتح  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  في 
االقتصادي  االنفتاح  تحقيق  في  تسهم  جديدة  تجارية 
شعبي بين  االجتماعية  األواصر  وتعمق  عمل  فرص   وتوفر 

البلدين والمنطقة«.
أبوظبي  بترول  شركة  شاركت  متصل،  نحو  على 
الوطنية )أدنوك( في اجتماع تنسيقي استضافه مسؤولون 
لمناقشة  وإسرائيل  المتحدة  العربية  اإلمارات  من  حكوميون 
والغاز  البترول  مجال  في  الجانبين  بين  المشترك  التعاون 
المسؤولين  من  مجموعة  بحث  ذلك  إلى  إضافة  الطبيعي. 
الحكوميين من كال الطرفين سبل التعاون في مجال البنية 

التحتية والنقل الذكي.
الصادرات،  الئتمان  االتحاد  بين  تحالف  إنشاء  تم  كذلك 
بدولة  االتحادية  للحكومة  التابعة  االئتمان  حماية  شركة 
التجارة  مخاطر  تأمين  ومؤسسة  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

الخارجية اإلسرائيلية، ُوصف بأنه خطوة نوعية في القطاع.
الوصول  قدرة  مع  أنه  )وام(  اإلمارات  أنباء  وكالة  وذكرت 
والتمويل  التصدير  ائتمان  خدمات  من  واسعة  مجموعة  إلى 
مجتمعات  ستتمكن  االستثماري،  الضمان  ومنتجات 
هذه من  عديد  فوائد  تحقيق  من  البلدين  كال  في   التصدير 

االتفاقية االستراتيجية.
التنفيذي  الرئيس  فالسيوني  ماسيمو  االتفاقية  ووقع 
إلي  بن  ونيسيم  ــادرات  ــص ال الئتمان  االتــحــاد  لشركة 
التجارة مخاطر  تأمين  لمؤسسة  التنفيذي   الرئيس 

الخارجية اإلسرائيلية.
في  »نؤمن  فالسيوني:  ماسيمو  يقول  الشأن،  هذا  في 
ستلعب  االتفاقية  هذه  أن  الصادرات  الئتمان  االتحاد  شركة 
من  واعدة  فرص  وخلق  الخبرات  تبادل  مجال  في  رئيسًا  دورًا 

شأنها أن تدعم الشركات في كال البلدين«.
التحالف  »سيسهم  ــي:  إل بــن  نيسيم  ويستطرد 
من  والحد  واالستثمارات  الصادرات  تعزيز  في  االستراتيجي 
الشركات.  تواجهها  قد  التي  والتجارية  السياسية  المخاطر 
إضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل الصادرات متوسط 

وطويل األجل«.
المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  وّقع  ذلك،  على  عالوة 
التعاون  تعزيز  شأنها  من  تفاهم  مذكرة  أبيب  تل  وبورصة 
المال أسواق  نمو  في  واإلسهام  الماليين،  السوقيين   بين 

في البلدين.
التابعة  المالية  الخدمات  تنظيم  سلطة  وّقعت  كما 
ومذكرات  االتفاقيات  من  عددًا  العالمي  أبوظبي  لسوق 
التفاهم مع مؤسسات تشريعية ومالية إسرائيلية رائدة، منها 

بنك هبوعليم وهيئة األوراق المالية اإلسرائيلية.

من ناحية أخرى، تم التركيز على دعم اإلمارات الشركات 
االبتكار  في  »التشارك  فعالية  خالل  والمتوسطة  الصغيرة 
ودولة  ــارات  اإلم دولة  في  الناشئة  الشركات  منظومة   -
إسرائيل« التي نظمتها شركة جوجل. واستقطبت الفعالية 
مشاركة رفيعة المستوى من كبار الشخصيات وصنّاع القرار 
جانب  إلى  الدولتين،  من  التكنولوجيا  عالم  في  والــرواد 
بهدف  »جوجل«،  في  التنفيذيين  المديرين  من  كوكبة 
وتطبيقات  حلول  مجال  في  الثنائي  التعاون  نطاق  توسيع 

التكنولوجيا المتقدمة.
بالهول  حميد  عبداهلل  بن  أحمد  الدكتور  معالي  وأفاد 
الصغيرة  والمشروعات  األعمال  لريادة  دولة  وزير  الفالسي، 
عبر  انطلقت  التي  االفتراضية  الندوة  خالل  والمتوسطة، 
إجمالي  في   %53 بلغت  القطاع  إسهامات  بأن  اإلنترنت، 
 .2019 عام  في  المتحدة  العربية  لإلمارات  المحلي  الناتج 
في  الحثيثة  جهوده  في  ُقدمًا  يمضي  القطاع  هذا  أن  كما 
إجمالي  في  إسهاماته  لزيادة  الضامنة  السبل  توفير  سبيل 

الناتج المحلي للدولة لتصل إلى 60% بحلول عام 2021«.
اإلجراءات  من  واسعة  حزمة  تنفيذ  »إن  معاليه:  وأضاف 
والمبادرات على المستويين االتحادي والمحلي يمثل خطوة 
متقدمة على درب تعزيز انفتاح االقتصاد اإلماراتي، حيث يوفر 
من  لالستفادة  اإلسرائيلي  األعمال  لمجتمع  ذهبية  فرصة 
مختلف  في  البلدين  بين  االقتصادي  للتعاون  الواعدة  اآلفاق 

المجاالت الحيوية«.
ومع تدشين مجموعة من الشراكات التجارية والصناعية 
وغيرها، فإن من المتوقع أن يصل حجم التجارة السنوي بين 
 14,68 اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى ما يقرب من 
سعيهما  وفي  سنويًا.  أميركي(  دوالر  مليارات   4( درهم  مليار 
 - اإلماراتية  العالقات  أن  يتضح  المشتركة،  العالقات  لتطوير 

اإلسرائيلية ستشهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة. 

»نحرص على تأسيس عالقات قوية بين مختلف 
الجهات المعنية بتسهيل االستثمار واالبتكار في 

إمارة أبوظبي وإسرائيل«.
الدكتور طارق بن هندي،

مدير عام مكتب أبوظبي لالستثمار
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 غرفة أبوظبي تبحث فرص تعزيز التعاون التجاري واالستثماري
مع كازاخستان

التجارية  العالقات  تعزيز  على  أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  تحرص 
المتحدة العربية  اإلمارات  دولة  بين  االستثمارية  الفرص   وتطوير 

وجمهورية كازاخستان.
عام  مدير  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  استقبل  اإلطار،  هذا  في 
الغرفة بأبوظبي جاسوالن  أبوظبي، في مقر مبنى  غرفة تجارة وصناعة 
مادييف، نائب رئيس وكالة التخطيط االستراتيجي واإلصالحات بجمهورية 
كازاخستان برفقة سعادة ماديار مينيلبيكوف سفير فوق العادة ومفوض 
جمهورية كازاخستان لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة والوفد المرافق 
لهما، وذلك بحضور السيد عبداهلل غرير القبيسي، نائب مدير عام الغرفة.

مشيدًا  بالضيوف،  اللقاء  بداية  في  المهيري  سعادة  رّحب  وقد 
الذي  االلتزام  البلدين الصديقين، مؤكدًا  التي تجمع  المتميزة  بالعالقات 
التعاون  مجاالت  وتنمية  وتعزيزها،  بها  لالرتقاء  أبوظبي  غرفة  توليه 
المشترك، وتقديم أشكال الدعم كافة للشركات الكازاخستانية الراغبة 

في االستثمار في أبوظبي.
التي  االستراتيجية  المقومات  إلى  أبوظبي  غرفة  عام  مدير  أشار  كما 
تمتلكها دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة، 
والتي من شأنها تعزيز حجم العالقات التجارية بينهما، بما يعكس حجم 
إمكاناتهما االقتصادية، خاصة أن إمارة أبوظبي تعد إحدى أهم الوجهات 
بفضل  العالم،  مستوى  على  واالستثمارات  لألموال  الجاذبة  االقتصادية 
التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  الرشيدة  للقيادة  الحكيم  النهج 
وّفرت المنظومات والتشريعات القانونية المالئمة، والبنية التحية بالغة 
في  االستثمارية  الفرص  وتحفيز  لألعمال  المالئم  المناخ  لتهيئة  التطور، 

جميع المجاالت.

من جهته، أشاد جاسوالن مادييف بحفاوة وحسن االستقبال لدى زيارته 
غرفة أبوظبي، األمر الذي يُجسد مدى عمق العالقات األخوية الودية التي 
العملية  الجهود  مواصلة  أهمية  إلى  مشيرًا  الصديقين،  البلدين  تربط 
االستثمارية  الفرص  واستغالل  االقتصادي  التعاون  عالقات  لتوثيق 
للمستثمرين  كازاخستان  جمهورية  توفرها  أن  يمكن  التي  المحتملة 

اإلماراتيين في العديد من المجاالت. 
وأعرب مادييف أيضًا، عن تطلعه إلى تكثيف وتبادل الزيارات بين غرفة 
كازاخستان  جمهورية  في  ونظرائهم  اإلماراتيين  األعمال  ورجال  أبوظبي 

بما يخدم اقتصاد البلدين.

48 . صوت األعمال



 كلية أبوظبي لإلدارة تحصل على االعتماد األكاديمي
من جمعية خريجي األعمال

التابعة  العلمية  المؤسسات  إحدى  لإلدارة،  أبوظبي  كلية  أعلنت 
االعتماد  على  حصولها  بعد  كبيرًا  إنجازًا  تحقيقها  عن  أبوظبي،  لغرفة 
األكاديمي من جمعية خريجي األعمال )BGA( لمدة ثالث سنوات كاملة، 
على  للحصول  مسيرتها  في  متقدمة  مرحلة  اإلنجاز  بهذا  الكلية  لتبلغ 
التطوير  مجاالت  من  العديد  في  االرتقاء  لها  يتيح  بما  الدولي،  االعتراف 

واالبتكار األكاديمي على كافة المستويات.
المهيري، مدير عام غرفة  المناسبة، عبّر سعادة محمد هالل  في هذه 
كلية  بحصول  اليوم  »نفخر  قائاًل:  اإلنجاز  بهذا  سعادته  عن  أبوظبي، 
أبوظبي لإلدارة على هذا االعتماد المرموق الذي يعكس فاعلية الجهود 
الوطنية  بالكوادر  األعمال  مجتمع  رفد  سبيل  في  نتبناها  التي  الدؤوبة 

المؤهلة والقادرة على ريادة المستقبل«.
ثمرة  كان  بل  اللحظة،  وليد  يكن  لم  اإلنجاز  هذا  »إن  سعادته:  وأضاف 
الجهود المخلصة التي بذلتها كلية أبوظبي لإلدارة منذ انطالق مسيرتها، 
ودفع  العلمي  البحث  تعزيز  خالل  من  التعليمية  المخرجات  جودة  إلثراء 
عجلة االبتكار الشامل، مع اتباع أفضل الممارسات العالمية بهذا الصدد، 
ما يضمن إعداد جيل واعد طموح من رواد األعمال، قادٍر على دفع مسيرة 
اإلمارات  دولة  تشهدها  التي  الشاملة  والنهضة  والتنمية  والتطور  البناء 

العربية المتحدة«.
3 سنوات يمثّل نقطة انطالق نهائية نحو  يُذكر أن هذا االعتماد لمدة 
األعمال،  خريجي  جمعية  ِقبل  من  لإلدارة  أبوظبي  لكلية  الدائم  االعتماد 
ما يشكل عملية تأمين فّعالة من حيث التكلفة والوقت والجودة لكلية 

أبوظبي لإلدارة.
أكبر  إحدى   )BGA( األعمال  خريجي  جمعية  تعد  متصل،  نحو  على 
عالميًا،  بها  المعترف  الدولي  االعتماد  مجال  في  الدولية  المؤسسات 
وتقوم بضمان الجودة وفقًا للمعايير الدولية الالزم توافرها في الجهات 

المانحة لدرجة الماجستير في إدارة األعمال على الصعيد الدولي، وذلك 
وفقًا لمعايير وضعتها وطورتها منذ نشأتها في عام 1967. كذلك تقوم 
حق  بضمان  للدارسين  يسمح  إيجابي  مناخ  توفير  في  بارز  بدور  الجمعية 

التعلم مدى الحياة.

األخبار
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