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تعد اإلمارات العربية المتحدة سّباقة في تحقيق النجاحات عبر 
تبني ثقافة االبتكار ليصبح أسلوب حياة وممارسة مجتمعية. 

ويأتي االحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيسها في وقت 
تمضي فيه الدولة ُقدمًا نحو  بلوغ طموحاتها وتطلعاتها بريادة 

العالم في مختلف القطاعات، وذلك من خالل تسريع وتيرة 
التنمية وتصميم قوانين وتشريعات داعمة، واعتماد التحليالت 

المستقبلية، وتطوير منهجيات عمل مرنة، فضاًل عن تشجيع 
االبتكار وإيجاد الحلول لمختلف التحديات.

فلطالما كانت الرغبة بالقيادة وريادة العالم محركًا رئيسًا 
يدفع دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو تحقيق التميز، وقد 

نجحت في تحقيق حزمة من اإلنجازات غير المسبوقة خالل 
فترة وجيزة.

ونتيجًة لطموحاتها التي ال تعرف حدودًا، تصدرت اإلمارات 
للعام الخامس على التوالي بلدان منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 
2021. وحافظت أيضًا على مكانتها ضمن الدول العشر األكثر 
تنافسية في العالم، حيث حلت بالمركز التاسع، لتتفوق على 

دول مثل الواليات المتحدة األميركية وكندا، وألمانيا والمملكة 
المتحدة وفرنسا وغيرها.

ويقوم تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر 
عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية 

اإلدارية بمدينة لوزان السويسرية، بتصنيف 64 دولة من خالل 
تحليل البيانات االقتصادية واستطالعات رأي التنفيذيين.

وتأكيدًا على مثابرة بلدنا الحبيب لتحقيق الريادة العالمية، 
جاءت الدولة في المركز األول عالميًا في 22 من مؤشرات 
التقرير العالمية، بما في ذلك تبوؤها المرتبة األولى في 

المؤشر العالمي لريادة األعمال، ما يعد دلياًل على الدعم الكبير 
والمتواصل لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ففي العاصمة اإلماراتية، يتم التركيز على تطوير قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل المناطق الحرة وبرامج 

االستثمار الخاصة والمشروعات االبتكارية والشراكات بين 
القطاعين العام والخاص، مدركين أهمية هذا القطاع في بناء 
مجتمع قائم على المعرفة ومساعي البالد لتنويع االقتصاد 
المحلي. في الصفحة 22 من هذا العدد، يمكن التعرف إلى 

أحدث مستجدات القطاع في أبوظبي.
والمثير لالهتمام، أن ريادة اإلمارات في المؤشرات 

المتعلقة  بالتطور الثقافي تسلط الضوء على نجاح المبادرات 
المتعددة التي تهدف إلى تحفيز المشهد الثقافي في وقت 
خصصت حكومة أبوظبي 22 مليار درهم للصناعات الثقافية 

واإلبداعية التي تعد أحد أسرع القطاعات االقتصادية نموًا 
على الصعيد العالمي.

ويعمل ما يزيد على 20 ألف شخص حاليًا في هذا القطاع، 
ومن المتوقع نمو هذه األرقام بشكل كبير، خاصة خالل 

السنوات المقبلة.
وعالوًة على وجودها ضمن أفضل 22 دولة في مؤشرات 

تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، جاءت دولة اإلمارات 
ضمن أفضل 10 دول في مؤشرات أخرى، األمر الذي يرسخ 

مكانة البالد أنموذجًا يحتذى في االستعداد للمستقبل.
أود اإلشارة إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة مع 

دخولها فصاًل جديدًا من النمو االقتصادي، فإنها تقف شامخًة 
فخورة بإنجازاتها أمام دول العالم كافة التي تسعى بكل 

طاقتها نحو التغيير.

محمد هالل المهيري
مدير عام غرفة أبوظبي

التمهيد
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قيمة مضافة..
عقب إطالقه استراتيجيته »ADX One« لمضاعفة القيمة السوقية، أعلن سوق أبوظبي لألوراق المالية 

عن تحقيق نتائج مالية مبهرة
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التجارة



»أصبح سوق أبوظبي لألوراق المالية من أكثر 
األسواق المالية تنافسيًة في المنطقة، األمر الذي 

يوفر قيمًة كبيرة للشركات فضاًل عن تحقيق مستثمريه 
أعلى عائدات األرباح في األسواق الناشئة«.

معالي محمد علي الشرفاء الحمادي،
رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية

تنامي  عن  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق 
المالي  السوق  في  التجارية  المعامالت 
ارتفاعًا  السوق  شهد  إذ  الحالي،  العام  من  األول  الربع  خالل 
في  أسهم  الذي  األمر  األسهم،  تداول  حجم  في  ملحوظًا 
ليسجل   %25 بواقع  األول  الربع  في  السوقية  قيمته  ارتفاع 

رقمًا قياسيًا قدره 936 مليار درهم.
 2021 عام  من  ــى  األول الثالثة  األشهر  شهدت   كما 
المشتراة  لألسهم  المتداولة  القيمة  إجمالي  ــادة   زي
إلى  ليصل  سنوي  أساس  على  أضعاف  خمسة  والمباعة 

107,8 مليارات درهم. 
لصالح  والبيع  الشراء  حجم  ارتفع  ذلك،  غضون  في 
 14,6 من  ملحوظ،  بشكل  المؤسسيين  المستثمرين 
تداول  حجم  ارتفع  بينما  درهم،  مليار   92,6 إلى  درهم  مليار 

المستثمرين األفراد أكثر من الضعف ليبلغ 15,1 مليار درهم.
وقد استقطب السوق خالل الربع األول من العام الحالي 
692 مستثمرًا جديدًا، حيث ذكر السوق في تقريره أنه تمكن 
من استقطاب 125 مؤسسة و567 من فئة األفراد. وارتفعت 
قيمة استثمارات مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة من 
بالفترة  مقارنًة  درهم،  مليار   64,9 إلى  درهم  مليارات   10,9
نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع حجم التداول لغير 

اإلماراتيين من 2,7 مليار درهم إلى 7,1 مليارات درهم.
أكثر  عرش  على  تربعت  قد  المتحدة  المملكة  وكانت 
مليارات   5,6 بلغت  تداوالت  مع  إماراتية،  غير  جنسيات  خمس 
درهم(،  مليار   2,1( األميركية  المتحدة  الواليات  تبعتها  درهم 
ثم المملكة العربية السعودية )1,6 مليار درهم( وسنغافورة 

)مليار درهم(، وأخيرًا النرويج )0,6 مليار درهم(.
السوق  إطالق  عقب  المبهرة  األرقام  هذه  تحقيق  وجاء 
استراتيجية »ADX One« في مطلع العام الحالي. وتهدف 

أعلن

4.62.7

10.910.6

%195%158
%533

%122

%402

13.77.1

64.942.8

92.6

15.1

107.8

21.4

6.8

14.6
2020

2020

2020

2020

2020

2021
2021

2021

2021

2021

%469%305

2020

2020

2021

2021

نتائج سوق أبوظبي لألوراق المالية خالل الربع األول عام 2021

استثمارات اإلماراتيين
حجم التداول )مليار سهم(

قيمة التداول )مليار درهم(قيمة التداول )مليار درهم(

األفراد

اإلجمالي

الشركاتحجم التداول )مليار سهم(

ية
مال

 ال
ق

ورا
أل

ي ل
ظب

بو
ق أ

سو
ر: 

صد
لم

ا

إجمالي حجم التداول )شراء وبيع مليار درهم(استثمارات غير اإلماراتيين

8 . صوت األعمال



عبر  السوق  في  الحوكمة  تعزيز  إلى  االستراتيجية  هذه 
هذا  في  العالمية  الممارسات  أفضل  إلى  االمتثال  تكريس 
فضاًل  األجانب،  للمستثمرين  السوق  جاذبية  وتعزيز  المجال، 
السنوات  خالل  للسوق  السوقية  القيمة  ضعف  تخطي  عن 

الثالث المقبلة.
قال  الجديدة،  االستراتيجية  على  تعليقه  سياق  وفي 
إدارة  مجلس  رئيس  الحمادي،  الشرفاء  علي  محمد  معالي 
سوق أبوظبي لألوراق المالية: »أصبح سوق أبوظبي لألوراق 
المالية من أكثر األسواق المالية تنافسيًة في المنطقة، األمر 
الذي يوفر قيمًة كبيرة للشركات فضاًل عن تحقيق مستثمريه 

أعلى عائدات األرباح في األسواق الناشئة«.
تعزيز  في  االستراتيجية  هذه  »ستسهم  معاليه:  وأضاف 
مع  للسيولة،  جديدة  مصادر  واستقطاب  السوقية  قيمتنا 
في  والتنافسية  بالشفافية  يتسم  متنوع  اقتصاد  ضمان 
استثمارية  وجهة  بوصفها  االمارة  مكانة  يعزز  ما  أبوظبي، 
كما  والدولية.  واإلقليمية  المحلية  الصعد  على  جذابة 
والبنية  التنظيمية  البيئة  من  االستفادة  السوق  سيواصل 
لتحفيز  استقرار  من  به  تتمتع  وما  ألبوظبي،  الفريدة  التحتية 
ضعف  وتخطي  اإلمارة،  أرجاء  جميع  في  األجل  طويل  النمو 

القيمة السوقية خالل السنوات الثالث المقبلة«.
وإلى جانب عمليات طرح جديدة، سيقوم سوق أبوظبي 
بحلول  وذلك  بالمشتقات،  التداول  بإطالق  المالية  لألوراق 

الربع األخير من العام الحالي.
لسوق  التنفيذي  الرئيس  الظاهري،  حمد  سعيد  يقول 
توفير  على  استراتيجيتنا  »ترتكز  المالية:  لألوراق  أبوظبي 
أبوظبي  سوق  جعل  في  تسهم  جديدة  وخدمات  منتجات 
ينشدون  الذين  للمستثمرين  مفضلة  وجهة  المالية  لألوراق 
تبحث  التي  وللشركات  النمو،  عالية  استثمارية  فرصًا 
زيادة  إلى  اليوم  ونسعى  للتوسع.  خططها  تمويل  عن 
من  مزيد  واستقطاب  السوق،  في  المدرجة  الشركات  عدد 

المستثمرين لتعزيز سيولة السوق«.
بالمشتقات  التداول  طرح  جانب  »إلى  الظاهري:  وأضاف 
توسيع  على  سنعمل  الحالي،  العام  من  الرابع  الربع  في 
تنويع  من  المستثمرين  لتمكين  لدينا  األصول  فئات  خيارات 
مع  تعاوننا  من  نعزز  سوف  كما  االستثمارية.  استراتيجياتهم 
نسعى  وسوف  المؤشرات.  ومزودي  العالمية   البورصات 
االستثمار  عبر  وخدماتنا  كفاءتنا  لتحسين  أيضًا،  العام   هذا 

نطاق  تعزيز  مع  المتاحة،  التكنولوجية  الحلول  أفضل  في 
لنصبح  بوسعنا  ما  ونبذل  التسوية،  بعد  ما  لمرحلة  خدماتنا 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  لالستثمارات  رائــدًا  مركزًا 

الشركات في المنطقة«.
سوق  في  التداول  عمليات  استمرت  متصل،  نحو  على 
من  الثاني  الربع  خالل  بالتنامي  المالية  لألوراق  أبوظبي 
اتصاالت«  »مجموعة  أسهم  بإدراج  مدعومًة  الحالي،  العام 
ستاليون  جي  إس  إي  و»مجموعة  أبوظبي«  و»موانئ 

اإلمارات«.
سندات  إدراج  عن  الماضي  الشهر  خالل  السوق  وأعلن 
بقيمة مليار يورو أصدرتها شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت 
»اتصاالت« ضمن شريحتين متساويتين؛ األولى مستحقة في 
عام 2028 والثانية في عام 2033، حيث تجاوزت مستويات 

االكتتاب على هذه السندات 6 أضعاف الطرح.
وتأتي الشريحة األولى ألجل 7 سنوات بعائد سنوي قدره 
0.375%، في حين جاءت الثانية ألجل 12 عامًا بعائد سنوي 

نسبته %0.875.

 عمليات التداول في 
سوق أبوظبي لألوراق 
المالية استمرت بالنمو 

خالل الربع الثاني من 
العام الحالي، مدعومًة 

بإدراج أسهم كل من 
»مجموعة اتصاالت« 
و»موانئ أبوظبي« 

و»مجموعة إي إس جي 
ستاليون اإلمارات«.

عائد الفائدة
بفائدة ثابتة 2.5% ُتستحق 

عام 2031

اإلدراج األولي
سوق لندن لألوراق المالية

سوق أبوظبي لألوراق المالية يدرج

سندات بقيمة مليار دوالر أميركي
أصدرتها شركة موانئ أبوظبي ش.م.ع 

الذي يتبع برنامج السندات EMTN متوسط األجل

اإلصدار يستقطب

4.5 أضعاف
المستهدف

المدة

10 سنوات

التقييم االئتماني

A+
من ِقَبل ستاندرد آند باورز 

وفيتش
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وثقة  أعمالنا  عليها  تقوم  التي  المتينة  المالية  األسس 
اإلمارات  في  االتصاالت  قطاع  بمستقبل  السندات  حاملي 

العربية المتحدة«.
أبوظبي  سوق  شهد  الماضي،  يونيو  شهر  مطلع  وفي 
العالمية  السندات  برنامج  إدراج  أيضًا،  المالية  ــأوراق  ل
بقيمة  أبوظبي  موانئ  شركة  عن  الصادرة  األجل  متوسطة 
 10 ألجل  والسندات  واحــدة.  فئة  من  أميركي  دوالر  مليار 
سنوات هي بعائد سنوي قدره 2.5% حيث تجاوزت مستويات 

االكتتاب على هذه السندات 4.5 أضعاف الطرح.
إدراج  »يسرنا  الظاهري:  حمد  سعيد  قال  الشأن،  هذا  في 
المالية  لأوراق  أبوظبي  سوق  في  أبوظبي  موانئ  سندات 
في وقت يسعى فيه السوق لتوسيع آفاقه وتعزيز نضج بيئته 

ورفد المستثمرين بفرص استثمارية محلية مجزية«.
الرئيس  الشامسي،  جمعة  محمد  الكابتن  قال  بينما 
التنفيذي - موانئ أبوظبي: »حظي إصدارنا األخير للسندات 
قيمة  أقل  تقديم  في  ونجحنا  الفــت،  عالمي   باهتمام 
في  للحكومة  مملوكة  هيئة  تحققها  السندات  لقسائم 
اقتصاد  قدرة  يعكس  الذي  األمر  أعوام،   10 ألجل  أبوظبي 
موانئ  استراتيجية  ونجاح  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

أبوظبي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة«.
بتوحيد  أيضًا  نجحنا  »لقد  الشامسي:  الكابتن  وأضاف 
والخدمات  الصناعية  والمناطق  الموانئ  قطاعات  أعمال 
اللوجستية والبحرية والرقمية العاملة تحت مظلتنا وضمان 

تكاملها«.
المالية  لأوراق  أبوظبي  سوق  أعلن  متصل،  نحو  على 
إي  لمجموعة  سهم  مليون   250 إدراج  عن  مايو،  شهر   في 
العالمية  للشركة  المملوكة  اإلمارات  ستاليونز  جي  إس 
القابضة والمتخصصة بخدمات االستثمار والهندسة والبناء، 

في منصة السوق الثاني.
 12 في  تعمل  التي  المجموعة  أصول  قيمة  ووصلت 
دولة، إلى 537 مليون درهم في نهاية الربع األول من العام 

الحالي، ويعمل لديها أكثر من ألف موظف.

من  الطلب  ارتفاع  أن  إلى  الظاهري  حمد  سعيد  وأشار 
اهتمامهم  إلى  يعزى  والدوليين  المحليين  المستثمرين 
المتزايد بقطاع االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الرئيس  دويــدار،  حاتم  المهندس  يقول  جانبه،  من 
األخيرة  السندات  إصدار  »إن  اتصاالت:  لمجموعة  التنفيذي 
الفرصة  اتصاالت  لمجموعة  أتاح  يورو  مليار  قيمتها  البالغة 

لتنويع مصادر رأس المال«.
التسعير  بمستويات  سعداء  »نحن  ــدار:  دوي ــاف   وأض
من  حازته  الذي  الكبير  واالهتمام  سنداتنا  سجلتها  التي 
القوي  الطلب  هذا  ويعكس  وعالميين،  محليين  مستثمرين 

 المهندس 
حاتم دويدار، الرئيس 

التنفيذي لمجموعة 
اتصاالت.

 سوق أبوظبي لألوراق 
المالية يدرج سندات 

بقيمة مليار يورو 
أصدرتها »اتصاالت« في 

شهر يونيو الماضي.

عائد الفائدة ثابتة
%0.875

المدة 12 سنةالمدة 7 سنوات

عائد الفائدة ثابتة
%0.375

سوق أبوظبي لألوراق المالية يدرج

سندات بقيمة مليار يورو
أصدرتها شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت 

)اتصاالت( ش.م.ع
الذي يتبع برنامج السندات EMTN متوسط األجل

تنقسم إلى فئتين

سند بقيمة
500 مليون يورو

سند بقيمة
500 مليون يورو
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وقد رّحب سوق أبوظبي لألوراق المالية بمجموعة إي إس 
جي في منصة السوق الثاني التي تتيح للشركات إمكانية 
المجال  وتفتح  المال،  رأس  من  كبيرة  قاعدة  إلى  الوصول 

لتعزيز قيمة العالمة التجارية بطريقة فعالة.
لــألوراق  أبوظبي  لسوق  التنفيذي  الرئيس  ــاف   وأض
فريدة  فرصة  المنصة  توفر  للمستثمرين،  »بالنسبة  المالية: 
ومتوسطة  صغيرة  الشركات  في  النقدية  السيولة  لتعزيز 
دائم  إقليمي  اقتصادي  مشهد  إلى  تنتمي  التي   الحجم 

النمو واالزدهار«.
الربع  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  استهلت  وقد  هذا، 
متوسطة  عالمية  سندات  بإدراج  الحالي،  العام  من  الثاني 
لشركة  التابعة  إتش  جي  دي  إم  شركة  عن  صادرة  األجل 

مبادلة لالستثمار وبقيمة 1,1 مليار يورو.
مبادلة  شركة  لدى  للمجموعة  المالي  الرئيس  يقول 
لالستثمار، والرئيس المالي لشركة المعمورة دايفيرسيفايد 
اإلصــدار  هذا  »سيدعم  عبيد:  كارلوس  هولدنغ،   جلوبال 
الواسعة  محفظتنا  في  المال  رأس  ضخ  لمواصلة   جهودنا 
المتحدة  العربية  اإلمارات  في  المتنوعة  االستثمارات  من 

وأسواق أخرى«.
استراتيجيته  من  وكجزء  الحالي،  العام  مطلع  وفي 
»ADX One«، أعلن سوق أبوظبي لألوراق المالية عن إضافة 
من  المستثمرين  لتمكين  اإلغالق،  سعر  على  التداول  جلسة 
المدرجة في السوق على سعر اإلغالق  المالية  األوراق  تداول 

لمدة خمس دقائق في نهاية يوم التداول.
ووفقًا للبيان الصادر عن السوق، فإن جلسة التداول على 
المزايدة  بعد  األوامر  تعديل  للمستثمرين  تتيح  اإلغالق  سعر 
النعيمي،  سالم  عبداهلل  أشار  وقد  اإلغالق.  قبل  ما  السعرية 
لألوراق  أبوظبي  لسوق  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  نائب 
يتمثّل  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  دور  أن  إلى  المالية، 

والمصدرين  المستثمرين  بين  السلس  التواصل  ضمان  في 
ضمن سوق حيوي. وأضاف النعيمي: »تعد المزايدة السعرية 
التداول.  دورة  في  السيولة  لتعزيز  مهمة  اإلغالق  قبل  ما 
للمستثمرين  يوفر  اإلغالق  سعر  على  التداول  فإن  وبالتالي، 

مرونة أكبر لتحقيق أهدافهم التكتيكية«.
الطموحة،   »ADX One« استراتيجيته  تنفيذ  خالل  من 
من الواضح أن سوق أبوظبي لألوراق المالية يعزز من مكانته 

في األسواق المالية العالمية. 

 الكابتن 
محمد جمعة الشامسي، 

الرئيس التنفيذي - 
موانئ أبوظبي.

 سوق أبوظبي لألوراق 
المالية أدرج في اآلونة 
األخيرة سندات بقيمة 

مليار دوالر أميركي 
أصدرتها شركة »موانئ 

أبوظبي«.
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الفن الرفيع
وصناعة 

المستقبل
إمارة أبوظبي تعتزم ضخ ما يصل إلى 22 مليار درهم في القطاع 

خالل السنوات المقبلة، بغرض تحفيز الصناعات الثقافية واإلبداعية 
في اإلمارة.

الصناعات الثقافية اإلبداعية
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»نعتبر الصناعات الثقافية واإلبداعية 
 محركًا قويًا للتنويع االقتصادي 

في أبوظبي وركائز أساسية لهويتها«.
معالي محمد خليفة المبارك، 

رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

اإلنسان على التفكير بالمستقبل منذ مئات  البيت اإلبراهيمي.
المبادرات  من  العديد  تدشين  وتم  السنين، 
لمساعدة  وسيلة  والثقافة  الفن  استخدام  إلى  تدعو  التي 
األساس  الركيزة  تعد  فالثقافة  واإلبداع؛  التفكير  على  األفراد 

لتطور المجتمعات.
توظيف  إلى  أبوظبي  حكومة  عمدت  ذلك،  إطار  وفي 
للنمو  الرئيسة  المحفزات  من  بوصفهما  والثقافة  الفن 
استثمار  خالل  من  وذلك  واالجتماعي،  االقتصادي   والتنوع 
واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  قطاع  في  درهم  مليار   22 

خالل السنوات الخمس المقبلة.
الثقافة  دائرة  رئيس  المبارك  خليفة  محمد  معالي  يقول 
واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  »تعد  أبوظبي:   - والسياحة 
ُمحركًا قويًا للتنويع االقتصادي في أبوظبي وركيزة أساسية 
بجميع  االرتقاء  على  ــارة  اإلم قيادة  وستعمل   لهويتها. 
إلى  وصواًل  اإلمارة  حدود  يتخطى  بما  القطاع  هذا  مجاالت 

المجتمعات العالمية«.
واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  تعد  متصل،  نحو  على 
توفر  حيث  العالم،  في  االقتصادية  القطاعات  أسرع   أحد 
يقرب  ما  إلى  تصل  سنوية  عوائد  وتولد  وظيفة  مليون   30 

من 2,25 تريليون دوالر أميركي.
العامة  الجمعية  رئيس  بوزكير،  فولكان  ــاد  أف وقد 
المجتمع  يالحظ  ال  األحيان  أغلب  في  بأنه  المتحدة،  لألمم 
مجال  في  للعاملين  واالقتصادية  االجتماعية  اإلسهامات 
اإلبداع والثقافة، ما يعد خطأ فادحًا، إذ إن هذا القطاع وحده 
المعماري  والفن  اإلعالنات  من  انطالقًا  شيء،  كل  يشمل 
يعد  فهو  والتلفزيون،  السينما  وصناعة  األزياء  إلى  ووصواًل 

مجااًل واسعًا جدًا ومتنوعًا«.

دأب
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 فولكان بوزكير، 
رئيس الجمعية العامة 

لألمم المتحدة.

 جاء تصميم متحف 
زايد الوطني على شكل 
أجنحة صقر ليحاكي روعة 

الثقافة اإلماراتية.

20 ألف شخص يشغلون حاليًا مناصب  في الواقع، ثمة 
الحكومة  عزم  مع  أبوظبي،  في  واإلبداع  بالثقافة  متعلقة 
بشكل  القطاع  في  اإلماراتيين  الموظفين  عدد  رفع  على 

كبير خالل السنوات المقبلة.
رسخت  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  أن  فيه  شك  ال  ومما 
مركزًا  بوصفها  مرموقة  سمعة  واكتسبت  مكانتها  من 
السنوات  وخالل  واإلبداعية.  الثقافية  للصناعات  عالميًا 
 8,5 إلى  يصل  ما  الحكومة  خصصت  الماضية،  الخمس 
المشروعات  ذلك  في  بما  القطاع،  لدعم  درهم  مليارات 
ومنطقة  ياس،  جزيرة  في  اإلبداعية  المنطقة  مثل  الرئيسة، 
غير  التحتية  البنية  مبادرات  عن  فضاًل  الثقافية،  السعديات 

المادية، مثل برنامج التأشيرات اإلبداعية.
وتعد منطقة السعديات الثقافية موطن متحف ومعرض 
ومنارة   ،2017 عام  في  افتتاحه  تم  الذي  أبوظبي  اللوفر 

السعديات، مجمع األعمال الفنية والمعارض المزدهر.
مليار   22 الـ  من  جزء  تخصيص  المتوقع  من  ذلك،  إلى 
درهم التي تعتزم حكومة أبوظبي استثمارها في القطاع، 
إلى متحفي »جوجنهايم أبوظبي« و»زايد الوطني« اللذين 

سيتم افتتاحهما في منطقة السعديات الثقافية.
على  المميز  بتصميمه   - الوطني  زايد  متحف  سيصبح 
القائد  ومسيرة  سيرة  يــروي  الــذي   - صقر  أجنحة  شكل 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس، 
العربية  اإلمارات  تاريخ  على  الضوء  ويسلط  ثراه،  اهلل  طيّب 
الجدير  انتهائه.  عند  معمارية  تحفة  والمنطقة،  المتحدة 
والتطوير. اإلنشاء  قيد  حاليًا  الوطني  زايد  متحف  أن  بالذكر 
ومن المتوقع إرساء عقد تدشين متحف جوجنهايم أبوظبي 
يتميز  والذي  العالمية،  الفنية  اإلنجازات  بأهم  يحتفي  الذي 

بتصميمه المعماري أيضًا، قريبًا.
العائلة  »بيت  تطوير  أعمال  تمضي  نفسه،  الوقت  في 
قدم  على  الثقافية  السعديات  منطقة  في  اإلبراهيمي« 
وساق، حيث تم إنجاز 20% من المشروع المزمع تدشينه عام 
وكنيسة  مسجدًا  يضم  الذي  المشروع  وسيعكس   .2022
الديانات  بين  المشتركة  القيم  واحد،  مكان  في  وكنيسًا 
ونهج  واليهودية(،  والمسيحية  )اإلسالم  الثالث  السماوية 

االحترام والتسامح والتعايش بين أفراد المجتمع اإلماراتي.
ياس  جزيرة  في  اإلبداعية  المنطقة  تعد  أخرى،  ناحيٍة  من 
الجديد  المركز  مربع،  متر  ألف   271 مساحة  على  تمتد  التي 
إذ  اإللكترونية،  واأللعاب  لإلعالم  اإلماراتية  العاصمة  في 
من  األول  يعد  الذي  المشروع  هذا  يسهم  أن  المتوقع  من 
حجم  مضاعفة  في  العربي،  الخليج  منطقة  في   نوعه 
انتقال  مع  المقبل  العقد  خالل  أبوظبي  في  اإلعالم   قطاع 
مثل  الجديدة،  المنطقة  إلى  شركة   600 من  يقرب   ما 
و»يوبيسوفت«  تكنولوجي«  و»يونيتي  إن«  إن   »سي 

و»فايس ميديا«.
والسياحة  الثقافة  دائرة  إلى  أبوظبي  حكومة  وعهدت 
الصناعات  قطـاع  على  اإلشراف  بمسؤولية  أبوظبي   -
إلى  القطاع،  في  النشاط  توسع  مع  واإلبداعية  الثقافية 
والنشر  والتصميم  والحرفية  التراثية  النشاطات  جانب 
مثل  جديدة،  قطاعات  إضافة  تمت  وقد  المرئية.  والفنون 
إلى  اإللكترونية  والرياضة  واأللعاب  والتلفزيون،  األفالم 

قائمة صالحياتها.
الدائرة  تولي  مع  أنه  )وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة  وذكرت 
ومواصلة  والثقافية  اإلبداعية  الصناعات  على  اإلشــراف 

يدعم  بما  المتسارع  نموه  القطاع  سيواصل  فيها،  االستثمار 
خلق منظومة إبداعية موحدة عبر القطاعين العام والخاص.

في هذا الشأن، يقول معالي محمد خليفة المبارك: »من 
خالل جمع الصناعات الثقافية واإلبداعية تحت مظلة واحدة، 
قطاعات  بين  واالنسجام  التآزر  تحقيق  من  الدائرة  ستتمكن 
ترسيخ  جانب  إلى  اإلمارة،  في  واإلبداع  والسياحة  الثقافة 
والمواهب  المتطورة،  بالمرافق  غنية  وجهًة  أبوظبي  مكانة 

المتميزة، والفرص المستدامة«.
أعمال  على  أيضًا  الدائرة  ستشرف  متصل،  نحو  على 
و»أبوظبي  أبوظبي«،  نيشن  »إيميج  مثل  عدة،  مؤسسات 

لأللعاب والرياضات اإللكترونية« ولجنة أبوظبي لألفالم.
الثقافة  دائرة  وكيل  الحوسني،  سعود  يقول  جانبه  من 
والسياحة - أبوظبي: »تسهم الصناعات اإلبداعية والثقافية 
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دعم  إطار  وفي  وعالميًا.  محليًا  االقتصاد  في  كبير  بشكل 
سيعمل  أبوظبي،  ــارة  إلم والمبتكرة  الطموحة   الرؤية 
الوسائط  مثل  األخــرى،  القطاعات  مع  الثقافي  القطاع 
تعاون  عالقات  وبناء  لتسهيل  الفيديو  وألعاب  المتعددة 

متينة محليًا وعالميًا«.
الثقافة  دائرة  أضافت  النمو،  لدعم  جهودها  إطار  وفي 
يقدم  الذي  اإلبداعية  التأشيرة  برنامج  أبوظبي   – والسياحة 
أمام  المجال  إتاحة  عبر  أبوظبي  في  مستدامة  عمل  فرص 
والعمل  للعيش  العالم  أنحاء  جميع  من  المبدعة  المواهب 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائرة  رئيس  معالي  وأشار 
المواهب  برعاية  تلتزم  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  أن  إلى 
المتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في  الموجودة  اإلبداعية 
األفكار  أصحاب  من  المبدعين  واستقطاب  جذب  إلى  إضافة 
»ستوفر  وأضاف:  والعالم،  المنطقة  من  والريادية  المتفرّدة 
تأشيرة اإلقامة اإلبداعية للحاصلين عليها وصواًل إلى المرافق 
جاذبة  عمل  بيئة  عن  فضاًل  العالمي،  المستوى  ذات  الفنيّة 

وملهمة وآمنة«.
بدور  اإلبداعية  أبوظبي  منظومة  »تقوم  معاليه:  ويقول 
ملتزمون  ونحن  هنا،  يعيشون  من  جميع  حياة  في  محوري 

بدعم المهنيين وأصحاب الممارسات اإلبداعية في اإلمارة«.
دائرة  قامت  اإلمارة،  في  الثقافي  للتراث  الترويج  وبهدف 
الثقافة والسياحة بتدشين جناحها في سوق السفر العربي 
الكبير  زايد  الشيخ  لجامع  عروضًا  الجناح  وتضّمن  مؤخرًا. 
المعرض  لرواد  اإلسالمية  العمارة  فن  على  الضوء  سلطت 

المحليين والدوليين.
االتصال  قسم  رئيس  ــراح،  ــس ال أحمد  محمد  ــر  وذك
مشاركة  أن  الكبير  زايد  الشيخ  جامع  مركز  في  المؤسسي 
الثقافة  دائرة  مع  بالتعاون  جاءت  المعرض  هذا  في  المركز 

أبرز  أحد  بوصفه  الجامع  على  الضوء  لتسليط  والسياحة، 
المعالم الحضارية والثقافية والسياحية في أبوظبي، حيث 
يشّكل أنموذجًا فريدًا للعمارة اإلسالمية والعمارة المعاصرة، 
وأضاف:  والمنطقة،  الدولة  في  العمراني  للجمال  وأيقونة 
»لقد رسخ مكانته الرائدة ليعكس شمولية الثقافة اإلماراتية 

وما تنطوي عليه من وسطية واحترام لآلخر«.
الثقافة  وزارة  أعلنت  فقد  الوطني،  الصعيد  على  أما 
الثقافية  للصناعات  استراتيجية  ــداد  إع عن  والشباب 
زيادة إسهامات القطاع  10 سنوات، بهدف  واإلبداعية مدتها 
وصفت  وقد  للدولة.  المحلي  الناتج  إجمالي  في  الثقافي 

 معالي 
نورة بنت محمد الكعبي، 

وزيرة الثقافة والشباب.

 تعد المنطقة اإلبداعية 
– ياس مركز اإلمارة 

الجديد لإلعالم والترفيه 
واأللعاب اإللكترونية.
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والشباب  الثقافة  وزيرة  الكعبي،  محمد  بنت  نورة  معالي 
»خريطة  بأنها  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  استراتيجية 
الطريق المرجعية لجعل القطاع اإلبداعي من بين أفضل 

القطاعات االقتصادية في اإلمارات العربية المتحدة«.
واستمرارًا لألخبار اإليجابية، أظهرت دراسة جديدة تبنتها 
في  االستطالع  في  المشاركين  من   %86 أن  »إبسون« 
الفعاليات  لحضور  يخططون  المتحدة  العربية  اإلمارات 

االجتماعية والسياحية ذات التقنيات المتقدمة.
تايلور،  ستيفن  البروفيسور  يقول  الصدد،  هذا  في 
السلوك  في  األوبئة  تأثير  في  والخبير  النفس  عالم 
»إبسون«:  استطالع  تبني  في  أسهم  الذي  االجتماعي 
»يشير االستطالع إلى أن الغالبية العظمى من األشخاص 
يشتاقون إلى استئناف الحياة االجتماعية الطبيعية مثلما 
19، بما في ذلك  كانت عليه قبل تفشي جائحة كوفيد - 

حضور فعاليات تقّدم تجارب بتقنيات راقية«.

بسرعة  العودة  في  الناس  »سيرغب  تايلور:  وأضــاف 
حياتهم  واستئناف  اآلخرين  مع  والتواصل  الخروج  إلى 
قوية  عودة  المنطقة  تشهد  أن  المتوقع  ومن  االجتماعية. 
للتواصل االجتماعي المفرط تدوم لمدة محدودة. وستلعب 

الفعاليات دورًا حيويًا مؤثرًا في هذا الجانب«.
الجائحة،  انتشار  جرّاء  بشدة  الفعاليات  قطاع  لتأثر  ونظرًا 
فإن التوقعات تشير بقّوة إلى أن األفراد مستعدون لدفع ثمن 
المتأثرين  دعم  إلى  يؤدي  كان  إذا  الفعاليات  لحضور  أعلى 
شاركوا  ممن   )%88( العظمى  الغالبية  وأوضح  باألزمة. 
أنهم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  من  االستطالع  في  بآرائهم 
على استعداد لدفع مبالغ أكبر لحضور الفعاليات إذا كان هذا 
األمر سيسهم في دعم العاملين في هذا القطاع، في حين 
ذكر 85% منهم أنهم مستعدون لمواصلة حضور الفعاليات 

بتكلفة أعلى لمدة تصل إلى 12 شهرًا.
رابطة  بمنطقة  الرئيس  نائب  كولكوهون،  نيل  يقول 
»إبسون«  في  وأفريقيا  األوسط  والشرق  المستقلة  الدول 
أوروبا: »على قطاع الفعاليات أن يكون مستعدًا الرتفاع غير 

مسبوق في الطلب«. 

 سعود الحوسني، 
وكيل دائرة الثقافة 

والسياحة - أبوظبي.

 من المتوقع إرساء 
عقد تدشين متحف 
جوجنهايم أبوظبي 

قريبًا.

 يعكس جامع الشيخ 
زايد الكبير جمال وروعة 

فن العمارة الحديث.
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تنـامي قطـاع 
السيـاحـة

رغم تسجيل اإلمارات العربية المتحدة ثاني أعلى معدل إشغال فندقي على مستوى العالم خالل 
العام الماضي، إال أن العاصمة أبوظبي تعمد إلى مبادرات الستقطاب رجال األعمال والسياح إلى 

شواطئ اإلمارة بشكل أكبر.
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من  كغيره  العالمي،  السياحة  قطاع 
انتشار  بتداعيات  االقتصادية،  القطاعات 
19، وعلى الرغم من ذلك، إال أن اإلمارات  فيروس كوفيد - 
الرشيدة،  القيادة  توجيهات  بفضل  المتحدة  العربية 
تمكنت من احتواء وإدارة األزمة، وبذل جهود حثيثة لتوفير 

بيئة آمنة للمقيمين والسياح على حد سواء. 
فقد تبنت الحكومة برامج ومبادرات عدة، بما في ذلك 
الذي  األمر  اآلمن،  التباعد  وتدابير  الوطني  التعقيم  برنامج 
انعكس إيجابًا على القطاعات كافة، منها السياحة، حيث 
على   )ADQ( »القابضة«  شركة  عزم  أخبار  أصداء  تتردد 
أبوظبي  وشركة  للفنادق  الوطنية  أبوظبي  شركة  دمج 
»القابضة«،  لـ  المملوكة  )أدنيك(  للمعارض  الوطنية 
مجاالت  في  الرائدة  المؤسسات  أكبر  إحدى  تأسيس  بهدف 

الضيافة والفعاليات وخدمات التموين في المنطقة.
السياحة  بقطاعي  االرتقاء  االقتراح  هذا  شأن  ومن 
االقتصادي  تحولها  يخدم  بما  أبوظبي  إمارة  في  والضيافة 

بعيد المدى.
يقول منصور المال، رئيس االستثمارات البديلة وعمليات 
هذه  »إن   :)ADQ( »القابضة«  لدى  واالستحواذ  الدمج 
الشراكة االستراتيجية المقترحة لتوحيد األعمال بين اثنتين 
أبوظبي،  في  والفعاليات  الضيافة  شركات  كبرى  من 
ستوفر فرصة استثنائية لتحقيق القيمة في قطاع السياحة 
نطاق  توسيع  إلى  ذلك  يؤدي  حيث  أبوظبي،  إمارة  في 
أعمال المجموعة الموحدة، وتوفير مصادر جديدة لإليرادات، 
أفضل  من  واحدًة  لتصبح  المالي  وضعها  تعزيز  عن  فضاًل 

الشركات مستقباًل«.

تأثر
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أصول  إجمالي  من  الجديدة  المجموعة  تستفيد  وسوف 
تشمل  أميركي(،  دوالر  مليارات   5,4( درهم  مليار   20 بقيمة 
نشاطاتها إدارة وملكية محفظة مكونة من 28 فندقًا، وثالثة 
والعاصمة  والعين  أبوظبي  في  للمعارض  كبيرة  مراكز 
التموين  لخدمات  عدة  شركات  جانب  إلى  لندن،  البريطانية 

والمقاهي والمطاعم.
وذكرت »القابضة« في بيانها الرسمي أن توحيد األعمال 
بين  أكبر  تآلف  تحقيق  في  يسهم  سوف  الشركتين  بين 
أعمالهما من خالل تنسيق محفظة »أدنيك« وإعادة تنظيم 
أرباحًا  تحقق  أن  للصفقة  المتوقع  ومن  الرئيسة.  أصولها 

تراكمية القيمة بعد وقٍت قصير من اكتمالها.
للفنادق«  الوطنية  »أبوظبي  إدارة  مجلس  أقرّ  حال  وفي 
المساهمين،  بموافقة  ذلك  بعد  وحظي  المقترح  العرض 
خالل  الصفقة  هذه  إتمام  تتوقع   )ADQ( »القابضة«  فإن 
الحصول  بشرط   ،2021 الحالي  العام  من  الثاني  النصف 

على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة«.
عام  في  العالمية،  كورونا  جائحة  انتشار  قبل  أنه  يُذكر 
الوطنية  أبوظبي  شركة  إسهام  إجمالي  وصل   ،2019

للمعارض في اقتصاد اإلمارة إلى 4,9 مليارات درهم.
ضم  عن  »أدنيك«  أعلنت  الحالي  العام  مطلع  وفي 
ياس  بني  صير  جزيرة  أنانتارا  منتجع  هما  »أنانتارا«  لـ  فندقين 
إلى  أنانتارا،  بإدارة  الصحراء  منتجع  السراب  وقصر  أبوظبي 
مظلة  تحت  الفنادق  عدد  بذلك  ليرتفع  أعمالها،  محفظة 
و»أنداز  أبوظبي«  »ألوفت  فيها  بما  خمسة،  إلى  »أدنيك« 

كابيتال جيت أبوظبي« و»ألوفت لندن إكسل«.
في  استثمارية  محافظ  رئيس  كالكمان  ياب  ــاد  وأف
»القابضة« )ADQ(، بأن هذا االنضمام سيعزز من التنافسية، 
خالل  والمؤتمرات  المعارض  لزّوار  جديدة  تجارب  توفير  ويتيح 

المرحلة المقبلة.
المنتدب  العضو  الظاهري،  مطر  حميد  أكد  جهته،  من 
للمعارض  الوطنية  أبوظبي  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
االنضمام  هذا  أن  لها،  التابعة  الشركات  ومجموعة  »أدنيك« 
االقتصادية  اإلسهامات  زيادة  على  »أدنيك«  قدرة  من  سيرفع 
في  والضيافة  الفنادق  لقطاع  المباشرة  وغير  المباشرة 

لقطاع  إقليمية  عاصمًة  مكانتها  ترسيخ  عن  فضاًل  أبوظبي، 
سياحة األعمال.

عالوًة على ذلك، تعكس استضافة دولة اإلمارات العربية 
والتزام  ثقة  الضخمة،  الدولية  األحداث  من  عددًا  المتحدة 
نجحت  فقد  والضيافة؛  الفعاليات  قطاع  دعم  في  البالد 
الدفاع  معرض  باستضافة  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة 
بداية  )نافدكس(  البحري  الدفاع  ومعرض  )آيدكس(،  الدولي 
زائر  ألف   62 نحو  المعرضان  استقطب  حيث  الحالي،  العام 

وما يزيد على 900 عارض من 52 دولة.
85 دولة  2500 شركة من  على صعيد آخر، شاركت نحو 
جانب  إلى  فود«،  »جلف  والمشروبات  األغذية  معرض  في 
يمتد  الذي  اإلمارات«  »طواف  الهوائية  الدراجات  سباق  عودة 
متسابقًا   140 مشاركة  مع  كيلومترًا   1045 مسافة  على 

يمثلون 20 فريقًا دوليًا.

 منصور المال، 
رئيس االستثمارات 

البديلة وعمليات الدمج 
واالستحواذ لدى 

.)ADQ( »القابضة«

  »أدنيك« ستدير ثالثة 
مراكز كبيرة للمعارض، 

وهي مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض 

ومركز العين للمؤتمرات 
وإكسيل لندن.
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المتزايد على الغرف الفندقية خالل عام 2021. ومع استعداد 
من  أكتوبر  شهر  في   2020 إكسبو  معرض  لتدشين  الدولة 
العام الحالي، إلى جانب احتفال اإلمارات باليوبيل الذهبي 
لتأسيسها، من المتوقع أن يشهد قطاع الفنادق انتعاشًا قويًا 
على صعيد معدالت اإلشغال واإلقامة قبل نهاية العام، األمر 
السياحة  قطاع  نمو  على  بالفائدة  يعود  أن  شأنه  من  الذي 

عام 2022 أيضًا«.
في  والسياحة  الثقافة  دائرة  تعاونت  متصل،  نحو  على 
أبوظبي مؤخرًا، مع »تيك توك«، المنصة الرقمية األكثر رواجًا 
ترسيخ  بهدف  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي  بين 
السياحية  وتجاربها  لمقوماتها  والترويج  العاصمة  مكانة 

الترفيهية المتنوعة.
المنصة  على   »Visit Abu Dhabi« حساب  ويهدف 
الضوء  لتسليط  التفاعلي  المحتوى  مطوري  الستقطاب 
الموضوع،  تحرير  وقت  وفي  اإلمارة.  تقدمه  ما  أفضل  على 
يزيد  ما  على  وحصل  متابع  ألف   76 نحو  الحساب  استقطب 

على 441 ألف إعجاب.
لقطاع  التنفيذي  المدير  الشيبة،  حسن  علي  يقول 
هذه  »تعد  والسياحة:  الثقافة  دائرة  في  والتسويق  السياحة 
الفرصة  تتيح  مثالية  منصة  نوعها  من  الفريدة  الشراكة 
خالل  من  أبوظبي  إلى  قرب  عن  للتعرف  أجمع  للعالم 
يسلط  الذي  المحلي  المجتمع  أفراد  يقدمه  الذي  المحتوى 
المميزة.  السياحية  ووجهاتها  مقوماتها  أبرز  على  الضوء 
وعروضها  الغنية  وثقافتها  شعبها  أصالة  إلى  إضافة 

االستثنائية«.
لحلول  العام  المدير  أوكنايان،  شانت  يقول  جهته،  من 
األعمال العالمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
دائرة  مع  الشراكة  بهذه  سعداء  »نحن  وباكستان:  وتركيا 
تسليط  على  معًا  لنعمل  أبوظبي  في  والسياحة  الثقافة 
الضوء على كل ما تنطوي عليه اإلمارة من جمال، بدءًا من 

ثقافتها الغنية وصواًل إلى معالمها البارزة«.
المتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولة  مكانة  دعم   وبهدف 
الحكومة  أعلنت  الدولية،  للسياحة  رائدة  عالمية  وجهًة 
لتأشيرات  جديد  نظام  عن  األخيرة  ــة  اآلون في   المحلية 
السياحة، حيث إن نظام التأشيرة الجديد متعدد الدخول وتم 
من  السياح  تمكين  شأنه  ومن  الجنسيات،  لجميع  اعتماده 
التي  التأشيرة  صالحية  فترة  خالل  عدة،  مرات  البالد  دخول 
يومًا   90 حتى  اإلقامة  إمكانية  مع  سنوات،  لخمس   تمتد 

في كل زيارة. 

كما حقق »سوق السفر العربي«، معرض السفر التجاري 
األعمال  فرص  أمام  الطريق  تمهيد  إلى  الهادف  العالمي 
نتائج  األوسط،  الشرق  منطقة  في  السياحة  قطاع  لخبراء 

إيجابية عند إطالقه مؤخرًا.
لشركة  التنفيذي  والمدير  الرئيس  يقول  الشأن،  هذا  في 
روتانا إلدارة الفنادق، غاي هاتشينسون: »حلت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في المركز الثاني عالميًا من حيث إشغال 
الفنادق بعد الصين في عام 2020، ويُعزى ذلك إلى جهود 
 19  - كوفيد  فيروس  انتشار  مواجهة  في  المحلية  الحكومة 
من  عدد  تطبيق  مع  المحلية  السياحة  وتشجيع  له،  والتصدي 

المعايير الوقائية لتسريع وتيرة تعافي القطاع«.
وقد وصل عدد نزالء المنشآت الفندقية إلى 14,8 مليون 
نزيل، وذلك وفقًا لإلحصاءات الصادرة عن منظمة السياحة 
المنشآت  في  اإلقامة  ليالي  عدد  سجل  فيما  العالمية، 
البالغة 1089 التي توفر ما يقرب من 180 ألف غرفة فندقية، 
نحو 54,2 مليون ليلة، ومتوسط إقامة 3.7 لياٍل للنزيل، بعائد 

بلغ 318.5 درهم للغرفة.
العربية  اإلمــارات  دولة  »تستعد  هاتشينسون:  وأضاف 
وذلك  العام،  هذا  السياحة  قطاع  جهود  لقيادة  المتحدة 
المحلية  الحكومة  وضعتها  التي  السالمة  إلجراءات  نتيجة 
للمسافرين الدوليين القادمين إلى البالد. إضافًة إلى جدولة 
عدد من الفعاليات الضخمة التي ستشهد على استضافتها 

الدولة خالل العام الحالي«.
جدير بالذكر أن مجموعة روتانا تدير 68 فندقًا بـ 24 مدينة 

في 14 دولة، منها 36 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تعزيز  في  »سنستمر  بقوله:  هاتشينسون  غاي  واستطرد 
الطلب  لمواكبة  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  مكانتنا 

 في مطلع العام 
الحالي، أعلنت »أدنيك« 

عن ضم منتجع أنانتارا 
جزيرة صير بني ياس 

أبوظبي وقصر السراب 
منتجع الصحراء بإدارة 
أنانتارا، إلى محفظة 

أعمالها.

235 مؤتمرًا
11 معرضًا جديدًا

95.25% نسبة رضا المتعاملين

4,9 مليارات درهم اإلسهامات 
االقتصادية

أكثر من 2,3 مليون زائر
496 فعالية

اقتصاديًا

التميز

نتائج مجموعة أدنيك لعام 2019
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دعم الخطوات 
على درب 

التميز
انطالقًا من األفكار التنموية ووصواًل إلى صناديق 

التمويل ودخول األسواق، العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي توفر الدعم لرواد األعمال في جميع 

مناحي مسيرتهم العملية في قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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»نعمل على دعم وتعزيز ريادة األعمال من خالل 
شراكتنا مع Hub71 لكوننا ال نوفر رأس المال فقط، 

بل نقدم أيضًا الخبرة واإلرشادات التشغيلية التي 
تحتاج إليها الشركات الناشئة في مراحلها األولى«.

كريم الصيرفي، 
الشريك اإلداري في »مودوس كابيتال«.

 »Hub71« توفر 
بيئة اقتصادية جذابة 

للشركات الصغيرة 
والمتوسطة.

عالميًا  مركزًا  بوصفها  أبوظبي 
إلى  األعمال،  لريادة  متناميًا 
تعزيز وتوسيع توجهاتها الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة 
مسيرتها  في  الناشئة  الشركات  ومساعدة  والمتوسطة 

لتحقيق النجاح.
الصغيرة  الشركات  قطاع  مستجدات  أحدث  بين  ومن 
حاليًا  الناشئة  الشركات  ألصحاب  يمكن  والمتوسطة، 
التكنولوجيا  منظومة  بين  الجديدة  الشراكة  من  االستفادة 
كابيتال  مودوس  وشركة   »Hub71« أبوظبي  في  العالمية 
أول   ،Ventures Lab برنامج  إطالق  بهدف  نيويورك  في 
تطلقه  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  نوعه  من  برنامج 
وسيقوم  المخاطر.  المال  رأس  شركات  لبناء  »مودوس« 
حول  الناشئة  الشركات  مؤسسي  بدعم   Ventures Lab

العالم لتطوير مسيرة أعمال ناجحة من أبوظبي.
تطوير  رئيس  مصيطف،  نادر  يقول  الشأن  هذا  في 
برنامج  خالل  »من   :»Hub71« في  واألعمال   المنتجات 
Ventures Lab سنعمل على تمكين المزيد من المؤسسين 
وجذب  لالستمرارية  القابلة  التكنولوجيا  شركات  قيادة  من 
جيل  ودعم  أبوظبي  إلى  جديدة  واستثمارات  شركات 
صياغة  أجل  من  الدولة  في  األعمال  رواد  من  المستقبل 

شكل اقتصادها الرقمي المستقبلي«.
على  المؤسسين   Ventures Lab برنامج  ويساعد 
السوق.  في  المنتجات  وطرح  والمفاهيم  األفكار  اختبار 
يقل  ال  ما  أشهر  تسعة  لمدة  يستمر  الذي  البرنامج   ويضم 
منصة  تجريها  اختيار  عملية  بعد  عام  كل  مؤسسًا   16 عن 
وستقوم  القطاع.  في  آخرون  وخبراء  و»مودوس«   Hub71
واختيار  المؤسسين  أعمال  خطط  إلى  بالنظر  االختيار  لجنة 

األكثر تميزًا.

تسعى
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وإطالق  مودوس  مع  كثب  عن  للعمل  »نتطلع  وأضاف: 
برنامج تمكينّي يسهم في إنشاء شركات تكنولوجيا محلية 

مؤثرة في قلب أبوظبي«.
اإلداري  الشريك  الصيرفي،  كريم  أوضح  ناحيته،  من 
وتعزيز  دعم  على  يعملون  أنهم  كابيتال«،  »مودوس  في 
لكونهم   »Hub71« مع  الشراكة  خالل  من  األعمال   ريادة 
الخبرة  أيضًا  يقدمون  بل  فقط،  المال  رأس  يوفرون  ال 
الناشئة  الشركات  إليها  تحتاج  التي  التشغيلية  واإلرشادات 

في أولى مراحلها.
وفي خضم قطاع التكنولوجيا الحيوي، فازت 10 شركات 
على  قيمتها  تزيد  مالية  بمنح  مؤخرًا   »Hub71« في   عاملة 
مكتب  من  أميركي(  دوالر  مليون   2,7( درهم  ماليين   10
مستثمري  إعجاب  نالت  عروض  عقب  لالستثمار  أبوظبي 
المالية  المنح  وستسهم  تجريبي.  يوم  خالل  المكتب 
أطلقه  الذي  االبتكار  برنامج  من  جزءًا  تأتي  التي  المقدمة 
في   ،»Hub71« مع  بالتعاون  لالستثمار  أبوظبي  مكتب 

تحفيز نمو الشركات الناشئة.
باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  عجمي،  إبراهيم   يقول 
مبادلة  شركة  في  والنمّو  المشاريع  رئيس   »Hub71« لـ 
التكنولوجيا  شركات  بدعم  ملتزمون  »نحن  لالستثمار: 
يدعمون  الذين  الشركاء  من  شبكة  توفير  خالل  من  الناشئة 
والمنح.  التمويل  إلى  الوصول  لتسهيل  ويسعون  مهمتنا 
أساسيًا  تمكين  عامل  يعتبر  المال  رأس  أن  فيه  شك  ال  ومما 

يعزز نمو شركاتنا الناشئة«.
وشملت قائمة الشركات الفائزة باليوم التجريبي شركة 
التحويالت  تطبيق   ،»Denarri Cash« المال  تكنولوجيا 
بمعدل  أجنبية  مالية  حواالت  خدمات  يقدم  الذي  المالي 
للمغتربين  المالي  التحول  سوق  على  يركز  مميز  صرافة 
تكنولوجيا  ومنصة  والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات 
رعاية  حلول  توفر  التي   »DoctorsAE« الصحية  الرعاية 
وهي   ،»Sensgreen«و التكنولوجيا،  على  باالعتماد  صحية 
الراهنة  المباني  تحويل  في  تسهم  األشياء  إلنترنت  منصة 

إلى منشآت أكثر فعالية وصحًة.

وسيتعاون فريق »مودوس« من رواد األعمال والمشغلين 
بناء  في  لهم  الدعم  لتقديم  المشاركين  المؤسسين  مع 
األعمال  استراتيجية  ووضع  المخاطر  المال  رأس  شركات 
واالستعداد لجمع األموال وإدارة نمو المنتجات بما يتماشى 

وأهداف أعمالهم طيلة فترة عمل الشركة الناشئة.
عالوًة على ذلك، ستحظى كل شركة متخرّجة طيلة مدة 
البرنامج بتمويل يصل إلى 450 ألف دوالر وبموارد عينية من 

»مودوس« التي تتخذ من »Hub71« مقرًا لها.
تطوير  من  األولى  المراحل  في  للمؤسسين  ويمكن 
التقدم  قطاع  أي  في  متخصص  أولي  نموذج  أو  مفهوم 
وستحظى   .Ventures Lab برنامج  إلى  االنضمام  بطلب 
باألفضلية الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا 
مع  المباشر  والتعامل  والتعليمية،  والصحية  المالية 
المستهلك. كما ستمنح »Hub71« األولوية لرائدات األعمال 
والمواطنين اإلماراتيين للمساهمة في رعاية الجيل القادم 

من المؤسسين المحليين.
سيحصل   ،Ventures Lab برنامج  من  التخرج  وعند 
 »Hub71« برنامج  من  االستفادة  فرصة  على  المؤسسون 
تلقي  في  يستمرون  حيث  الحيوي،  مجتمعها  ومن  للحوافز 
فضاًل  اإلضافية،  الفرق  من  والمساعدة  التشغيلي  الدعم 
الوصول  حق  على  المؤسسون  سيحصل  كما  الحوافز.  عن 
لمنطقة  »مودوس«  من  المخاطر  المال  رأس  صندوق  إلى 
أبوظبي  سوق  في  المسجل  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

العالمي الذي تبلغ قيمته 80 مليون دوالر أميركي.
يقول نادر مصيطف: »ستوفر شراكتنا مع مودوس إمكانية 
االستراتيجيين  والمخططين   Hub71 منصة  إلى  الوصول 
التكنولوجيا  ومطوري  التسويق  وخبراء  والمبرمجين 

للمساعدة على تسويق منتجاتهم وتأمين رأس المال«.

 إبراهيم عجمي، 
الرئيس التنفيذي باإلنابة 

لــ »Hub71« رئيس 
المشروعات والنمّو في 
شركة مبادلة لالستثمار.

 »Ventures Lab« يوّجه 
الدعوة لرائدات األعمال 

ومواطني دولة اإلمارات 
العربية المتحدة للتقديم 

إلى البرنامج.
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 مجموعة االتحاد 
للطيران تشارك في 
برنامج »المتميزون« 

.»Hub71« التابع لـ

ملف خاص: مجموعة غراسيا
غراسيا  مجموعة  تحدث  درجة،   360 بـ  شموليًا  نهجًا   تبنيها 
المجموعة  تسعى  حيث  الزراعة،  قطاع  في  نوعية  ثورة 
في  الالزم  الدعم  وتقديم  الدولة  في  مائية  مزرعة  أول  ابتكار  خالل   من 
اإلمارات  بدولة  القطاع  في  مستدامة  حلول  توفير  إلى  الزراعة،  قطاع 

العربية المتحدة.
وتوظف المجموعة التي قام على تأسيسها حامد الحامد عام 2015، 
»صوت  لمجلة  الحامد  حامد  يسلط  يلي  ما  وفي  موظفًا.   72 يناهز  ما 

األعمال« الضوء على نشاط المجموعة.

على  األول  النموذج  بابتكار  المجموعة  قامت  عملنا؟  طبيعة  ما 
مستوى العالم للمزرعة الشاملة. ويعمل هذا النموذج على نشر الوعي 
االمارات  في  للزراعة  مستدامة  حلول  وتوفير  الزراعة  حول  المجتمعي 
خالل  من  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  الغذائي  األمن  مجال  في  لإلسهام 
جديد  جيل  وخلق  تعليم  إلى  ونهدف  مصغرة.  ذكية  زراعية  نظم  ابتكار 

محب ومهتم بالزراعة. 
مزارعنا  قلب  من  المجتمع  في  جديدة  منتجات  لتوفير  مزارع  ندير  كما 
من  الزراعة  قطاع  تطوير  على  تقوم  غراسيا  مجموعة  أن  كما  اإلماراتية. 

خالل ابتكار ممارسات زراعية سياحية ومجتمعية.

ما الذي يميز الشركة عن غيرها؟ مجموعة غراسيا تفرّدت بما تقوم 
سنوات  دراسات  نتيجة  جاء  الذي  الحديث  المبتكر  النموذج  خالل  من  به 
والثروة  الزراعة  بقطاع  يتعلق  ما  كل  يضم  نموذج  إلى  للوصول  مطولة 

الحيوانية بصورة حديثة ومبتكرة.

ماذا أعددتم من خطط للعام المقبل؟ من تابع مشروعنا منذ بدايته 
السابقة،  الست  السنوات  خالل  حصدناها  التي  والجوائز  اليوم  حتى 
يالحظ أن مجموعة غراسيا تمضي ُقدمًا بخطوات سريعة لتحقيق النجاح 
واألثر اإليجابي وتغيير الفكر النمطي عن الزراعة في وقتنا الراهن. كما أن 
مشروعاتنا المقبلة متعددة، حيث سنقوم باستقبال أفراد المجتمع خالل 

مع

تالميذ  باستقبال  وسنقوم  المزرعة،  إلى  أطفالهم  مع  تعليمية  زيارات 
المدارس من جديد ومتدربين في قطاعات عديدة. كما سيتم تدشين واحة 
لجذب  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  جديدة  فكرة  ستكون  التي  غراسيا 

السياح وأفراد المجتمع.

هل لك أن تحدثنا عن استراتيجية الشركة في التطوير للسنوات 
وفق مفاهيم االستراتيجية الحديثة رصدت مجموعة  الخمس المقبلة؟ 
الجهات  جميع  وربط  استثمار  على  تعمل  التي  البرامج  من  جملة  غراسيا 
والمعرفة  العلم  وغرس  حديثة  زراعية  نظم  ابتكار  جانب  إلى  المعنية، 
باستثمارنا  لنصل  الزراعي  والتميز  العالمية  القمة  لبلوغ  الراغبين  بين 

وأضاف إبراهيم عجمي: »تعزز شراكة Hub71 مع مكتب 
أبوظبي لالستثمار ضمن إطار برنامج االبتكار الذي جاء نتيجة 
الجهود المشتركة التي تبذلها أبوظبي، التزام اإلمارة بتوفير 
بيئة تنافسية للشركات الناشئة لضمان نجاحها. نحن نفتخر 
إلى  ونتطلع  لالستثمار،  أبوظبي  مكتب  مع  الوثيق  بتعاوننا 
المزيد من قصص النجاح في مجتمع الشركات الناشئة الذي 

نسهم في نموه«.

العالم  مستوى  على  الناشئة  الشركات  بإمكان  وكان 
مهلة  ضمن  »المتميزون«  البرنامج  إلى  لالنضمام  التقدم 
تنتهي في األول من شهر يوليو الحالي، وهو مبادرة سنوية 
لتذليل  رائدة  أفكار  تطوير  إلى  الناشئة  الشركات  تدعو 
الرائدة  المؤسسات  من  لعدد  اليومية  العمليات  تحديات 
ذكرته  لما  ووفقًا  الحكومية.  ومؤسساتها  أبوظبي  في 
أنباء اإلمارات )وام(، فإن كل من ماستركارد، واالتحاد  وكالة 
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 DoctorsAE تعد منصة 
الصحية التي أسستها 

حسناء المطوع إحدى 
الشركات العشر التي 
فازت بمنح مالية من 

مكتب أبوظبي لالستثمار.

المشرق،  وبنك  التجاري،  أبوظبي  وبنك  وتاليس،  للطيران، 
المشكالت  العام  هذا  حددت  قد  أبوظبي،   – الصحة  ودائرة 
لتقديم  األعمال  رواد  مع  مباشرًة  وستتعاون  تواجهها  التي 

مفاهيم قابلة للتسويق.
»المتميزون«  برنامج  ضمن  الناجحة  الشركات  وستحصل 
دوالر  ألف   27( درهم  ألف   100 إلى  يصل  تمويل  على 
وفرصة  شراكة  عقود  إلى  إضافة  أخرى.  ومزايا  أميركي( 
من  لالستفادة  الحيوي   »Hub71« مجتمع  إلى  االنضمام 
وشبكة  المضافة  القيمة  وبرامج  يقدمها  التي  الحوافز 

الشركاء العالميين التي يمتاز بها.
على  الضوء  المبادرات  هذه  مثل  »تسلط  عجمي:  يقول 
والخاص،  العام  القطاعين  تجمع  التي  الشراكات  فوائد 

والتي تمتاز بها بيئة أبوظبي الفريدة«.
عمد  للتنمية  اإلمارات  مصرف  أن  يُذكر  آخر،  صعيد  على 
الشركات  لتمويل  درهم  مليون   30 تخصيص  إلى  مؤخرًا 
للتكنولوجيا  منصة  أول  »بيهايف«  منصة  عبر   الصغيرة 
اإلمارات  دولة  في  الجماعي  باإلقراض  متخصصة  المالية 
تسهيل  على  المنصة  ستعمل  حيث  المتحدة،  العربية 
التي  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  التجارية  القروض 
أو  العمليات  توسيع  إلى  وتتطلع  االئتمانية  باألهلية  تتمتع 

للممكنات البشرية والمادية كافة وتحقيق الريادة 
الزراعية عالميًا.

ما أكبر وأهم التحديات التي تغلبت الشركة 
عليها منذ تأسيسها؟ انطالقًا من ابتكار النظم 
قمنا  المتحدة،  العربية  باإلمارات  الخاصة  الزراعية 
بالمستهلكين  )المنتجين(  الدولة  مزارعي  بربط 
الزراعية  للريادة  دبلوم  بإطالق  قمنا  كما  مباشرة. 
الزراعي  االستثمار  بأصول  التعريف  حقق  معتمد 

للعديد من المزارعين في الدولة. 
ونشجع أيضًا إشراك العنصر النسائي في قطاع 
الحقيقي  المفهوم  تغيير  عن  ناهيك  الزراعي، 
الشؤون  من  العديد  في  منها  واالستفادة  للمزرعة 

غير التقليدية.

ثمة  وللشركة؟  لك  دعم  مصادر  من  هل 
العديد من مصادر الدعم، وهنا يجب أال ننسى فضل 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب 
اهلل ثراه، فضاًل عن الدعم الذي تلقيناه من معالي 
مريم  حميد،  بو  حصة  النعيمي،  د.عبداهلل  الوزراء 

المهيري، شما المزروعي، أحمد بالهول. 
فقد  الحكومية،  المؤسسات  صعيد  وعلى 
أبوظبي  وهيئة  خليفة،  صندوق  من  دعمًا  تلقينا 
بن  محمد  ومؤسسة  الغذائية،  والسالمة  للزراعة 
راشد، وأكاديمية دبي لريادة األعمال، وغرفة تجارة 

وصناعة أبوظبي. 
عالوًة على ذلك، كان المجتمع اإلماراتي داعمًا 

كبيرًا ألعمالنا.

ما الدروس الُمستقاة منذ تدشين الشركة؟ 
الرئيسة  العوامل  من  والمعرفة  والعزيمة  اإلصرار 

لتحقيق النجاح وبلوغ األهداف. كما أننا نعيش في 
بالد ال تعرف المستحيل.

ما نصيحتك للشركات الناشئة المحلية ولرواد 
سنحت  كلما  الطموحات؟  ذوي  من  األعمال 
الفرصة للتقدم أصبح الوصول إلى الهدف وتحقيق 
الشركات  على  يتوجب  وما  بكثير،  أسهل  المراد 
واٍف  بشكل  ودراسته  بالمشروع  اإللمام  هو  فعله 
التحديات  لمواجهة  واالستعداد  احتياجاته،  ومعرفة 
واقتراح  المستقبل،  استشراف  خالل  من  كافة 
المثابرة  على  الدائم  والحرص  البديلة،  الخطط 
المستمر  والتجديد  والتميز  االبتكار  عن  والبحث 
كما  والتقدم.  لالرتقاء  الممكنات  جميع  واستثمار 
يضم  وأن  المشروع  في  بالروح  اإلحساس  يتوجب 
كل  في  اهلل  لك  ليبارك  للمجتمع  الخير  طياته  في 

عمل تقوم به.
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 منصور المال، 
رئيس االستثمارات 

البديلة وعمليات الدمج 
واالستحواذ لدى 

.)ADQ( »القابضة«

منصة »المنتور« توسع عملياتها التعليمية

دولة  من  تتخذ  التي  التعليمية  »المنتور«  منصة 
اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها، تموياًل بقيمة 
وقد  الثانية.   التمويل  جولة  في  مؤخرًا،  أميركي  دوالر  ماليين   6,5 
عام  تأسيسها  منذ  الشركة  عليها  حصلت  التي  التمويالت  بلغت 

2016، نحو 14,5 مليون دوالر أميركي. 

حازت

المحتوى  نقص  وتعويض  لمعالجة  المنّصة  إطالق  تم  وقد 
التعليمي عبر اإلنترنت للناطقين باللغة العربية. 

وتقّدم المنّصة مجموعة من الفيديوهات لدورات تدريبية حصرية 
في  النجاحات  من  العديد  حققوا  متميزين  لخبراء  مصورة  وكلمات 
مسيرتهم الحياتية والمهنية. كما توفر دورات تقوم على موضوعات 
والصحة  العالقات  وإدارة  واألهالي  األطفال  تنمية  مثل  مهمة، 

واللياقة البدنية ونمط الحياة الصحي.
يقول الدكتور إيهاب فكري الرئيس التنفيذي للشركة والمؤسس 
عبر  المستمر  التعلّم  لصناعة  القيادة  مركز  في  اآلن  »نحن  الشريك: 
تتعدى  مسؤولية  عاتقنا  على  ونحمل  العربية،  بالمنطقة  الفيديو 

طموحاتنا«.
لالرتقاء  وتواصل  بجّد  العمل  تقتضي  مسؤولية  »إنها  وأضاف: 
بالصناعة ككل في المنطقة العربية، ولن يتحقق ذلك إال باكتساب 
الذي  المحتوى  وحيادية  ومهنية  قيمة  في  العربي  المتعلم  ثقة 
لسبل  العالمي  والتوجه  يتماشى  بما  أيديهم،  بين  المنصة  تضعه 

التفكير والتعليم الحديثة«.
رأس  شركة  بقيادة  جاءت  الثانية  التمويل  جولة  أن  بالذكر  جدير 

المال المغامر »بارتيك«. 
يقول سيريل كولون، الشريك العام في »بارتيك«: »نحن سعداء 
المبذولة  الجهود  ونقّدر  التمويلية،  الجولة  هذه  بقيادة  للغاية 
فكري،  إيهاب  الدكتور  رأسهم  وعلى  وفريقه  العمل  قادة  ِقبَل  من 

وإبراهيم كامل، المؤسسان الرئيسيان للشركة«. 
واإلبداع  الشغف  معهما  تعاملنا  خالل  من  لمسنا  »لقد  وأضاف: 
دعم  إلى  ونتطلع  الرؤية.  وتحقيق  صقل  في  والجرأة  اإلدارة،  في 
وقدرات  مهارات  لتطوير  النمو  من  التالية  مرحلتها  في   الشركة 
نطاق  وتوسيع  العربية  باللغة  الناطقين  من  نسمة  مليون   430

الوصول إلى خيارات التعلم والتطوير الشخصي بحسب الطلب«.

تحسين رأسمالها. وتستخدم المنصة تكنولوجيا 
الصغيرة  الشركات  لربط  الجماعي  اإلقراض 
مع  تمويل  فرص  عن  الباحثة  والمتوسطة 
تلبية  على  القادرين  المستثمرين  من  مجموعة 

احتياجاتهم المالية.
النقبي،  محمد  أحمد  يقول  الصدد،  هذا  في 
للتنمية:  اإلمارات  لمصرف  التنفيذي  الرئيس 
جهودنا  من  جزءًا  يعد  بيهايف  مع  »التعاون 
للشركات  السريع  الوصول  لتعزيز  المستمرة 
التمويل  مصادر  إلى  والمتوسطة  الصغيرة 
الكبيرة، إذ نتطلع عبر هذا العمل المشترك إلى 
تعزيز بيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
ودعم أهداف دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة«.
المؤسس  مور،  كريج  يقول  جهته،  من 
والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف: »إن انضمام 
سيمنح  بيهايف  إلى  االستثمارية  المؤسسات 
تمويل  مصادر  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
أكثر أمانًا وسيولة أفضل عبر المنصة، ما يعني 
أيضًا أنه سيكون بوسعهم الحصول على فرص 

تمويلية بشكل أكبر وأسرع«.

اإلمارات  لمصرف  الجديدة  واالستراتيجية  لتتماشى  االتفاقية  وتأتي 
الصغيرة  للشركات  التمويلي  وغير  التمويلي  الدعم  توّفر  التي  للتنمية 
خاصة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  والناشئة  والمتوسطة 
الصحية،  الرعاية  )الصناعة،  األولوية  ذات  القطاعات  في  العاملة   تلك 
بيئة  خلق  في  يسهم  بما  والتكنولوجيا(  الغذائي  األمن  التحتية،  البنية 
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 يهدف مصرف 
اإلمارات للتنمية إلى 

إطالق صندوق لالستثمار 
في رأس مال الشركات 

الناشئة والمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة 

بقيمة مليار درهم خالل 
عام 2022.

 مصرف اإلمارات 
للتنمية عمد مؤخرًا إلى 

تخصيص 30 مليون 
درهم لتمويل الشركات 

الصغيرة عبر منصة 
»بيهايف«.

فعاليات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

• نجحت منصة تكنولوجي للمال واالستثمار العقاري »ستيك« في جمع 
تمويل بقيمة 4 ماليين دوالر أميركي خالل جولة التمويل األولى. وتمكنت 

»ستيك« التي تأسست في شهر ديسمبر عام 2020 لالرتقاء بسوق 
االستثمار العقاري بدولة اإلمارات العربية المتحدة، من جذب المستخدمين 

الراغبين في االستثمار في قطاع العقار بحد أدنى قيمته ألفا درهم. 
وستكرس الشركة هذا التمويل لالرتقاء وتوسيع عمليات المنصة من خالل 
طرح منتجات وخدمات جديدة واالستثمار في المبيعات والتسويق وتوسيع 

فريق العمل الحالي.

• ُتحدث شركة باواما للطاقة المتجددة التي تتخذ من دولة اإلمارات مقرًا 
لعملياتها، أثرًا كبيرًا في المجتمع األفريقي، حيث توفر الشركة التي نجحت 
بجمع تمويل بقيمة 2٫5 مليون دوالر أميركي، مجموعة متنوعة من أنظمة 

الطاقة الشمسية المنزلية المبتكرة وعالية الجودة للمناطق النائية في كينيا 
وفق أسس التمويل الصغير. وتسعى الشركة بحلول عام 2025 إلى توفير 

إمدادات الكهرباء ألكثر من مليون شخص يفتقرون إلمكانية الوصول إلى 
شبكات الطاقة الكهربائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

• يشمل التمويل أسهمًا بقيمة 250 ألف دوالر أميركي من صندوق 
النش أفريكا. يقول بالجيندر شارما، مدير صندوق النش أفريكا فنتشرز: 
»ُتركز باواما بشكل أساس على توفير معدات تعمل بشكٍل مستقل عن 

شبكة الكهرباء الرئيسة باالعتماد على نظاٍم ميسور التكلفة للدفع بحسب 
االستهالك. كما تقدم عروضًا قيمة تتخّطى االهتمام بتوفير إمدادات 

الكهرباء، ما ُيعزز إسهامات الشركة في تحقيق النمو االقتصادي للعديد من 
المجتمعات المحرومة«.

• نجحت شركة Trukkin الهادفة إلى إعادة ابتكار وبناء النظام االقتصادي 
في قطاع الخدمات اللوجستية، بجمع استثمارات بقيمة 7 ماليين دوالر 
أميركي مؤخرًا. وجاءت جولة التمويل التي حصلت عليها الشركة الناشئة 

في قطاع الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد التي تتخذ من دولة 
 Impact46 Seed اإلمارات مقرًا لها، بقيادة شركة إمكان كابيتال وبمشاركة

Fund وTaya Group ومستثمرين استراتيجيين آخرين.

• جمعت شركة Valeo الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية ومقرها 
اإلمارات العربية المتحدة 3 ماليين دوالر أميركي في جولة التمويل 

األولى قدمتها مجموعة من المستثمرين. ويعد »Valeo« تطبيقًا مخصصًا 
لتتبع الصحة والرفاهية يمنح مستخدميه التحكم في صحتهم، حيث يمكن 

للمستخدمين جدولة االختبارات الصحية في المنزل، والحصول على نصائح 
مفيدة بناء على نتائجهم والتواصل مع مدربين معتمدين في مجال الصحة 

والعافية من جميع أنحاء العالم.

• نجحت شركة التقنية المالية السعودية الرائدة للشراء اآلن والدفع الحقًا 
»تمارا« التي توفر للمستخدمين في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 

العربية السعودي إمكانية شراء المنتجات إلكترونيًا وتقسيطها على دفعات 
متعددة ومختلفة، في تحقيق تمويل بقيمة 50 مليون دوالر أميركي على 

شكل قرض مالي، حيث نجحت الشركة التي تتخذ من الدولة مقرًا لعملياتها 
في تحقيق التمويل عن طريقة شركة »Partner for Growth«، والتي 

تتخذ من وادي السيليكون مقرًا لها.

• تقدم أكاديمية اإلمارات العربية المتحدة التابعة لغرفة تجارة وصناعة 
أبوظبي، برامج تدريب حول مهارات القيادة التي تحاكي تطلعات مؤسسي 

الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعين إلى تعميق معرفتهم القيادية 
ومهاراتهم التحفيزية. ومن البرامج األخرى الشهيرة في األكاديمية تحاكي 

إدارة األعمال والموارد البشرية والصحة والسالمة. تعرفوا إلى المزيد عبر 
.uaeacademy.ae الموقع الشبكي

الدولة  جهود  دعم  على  قادرة  مستدامة  عمل 
للتنويع االقتصادي.

إلى  أيضًا،  للتنمية  اإلمارات  مصرف  ويهدف 
إطالق صندوق لالستثمار في رأس مال الشركات 
والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات  الناشئة 
مع  تماشيًا   ،2022 عام  خالل  درهم  مليار  بقيمة 
جهود حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لرفع 
المحلي  الناتج  إجمالي  في  القطاع  إسهامات 

بعيدًا عن النفط إلى ما يزيد على %70. 
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الجرأة 
عنوان
النجاح

االبتكار يعد نمط حياة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة عمومًا وعاصمتها أبوظبي 

على وجه الخصوص.

حتمية  ضرورة  لالبتكار  محفزّة  بيئة  بناء 
وتحقيق  للمنافسة  الساعية  الدول  أمام 

النجاح االقتصادي وأهدافها الوطنية..
وزير  الجابر،  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  رسالة  تلك 
ورواد  المبتكرين  دعا  حيث  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
دولة  توفرها  التي  الجذابة  األعمال  بيئة  من  لالستفادة  األعمال 
اإلمارات العربية المتحدة، وذلك في كلمته التي ألقاها ضمن 

فعاليات منتدى بوجيانغ لالبتكار الذي أقيم مؤخرًا في الصين. 
اإلمارات  دولة  أن  إلى  معاليه  أشار  كلمته،  معرض  وفي 
جريئة،  وطموحاٍت  كبيرة  بنجاحات  تتمتع  المتحدة  العربية 
والجرأة  الشجاعة  إلى  تحتاج  االبتكار  متطلبات  بأن  أيضًا  وأفاد 
الروح  بهذه  تتمتع  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وأن  واإلقدام، 
بنيتها  تطوير  من  مكنتها  والتي  االبتكار،  عملية  تتطلبها  التي 
إلى  التقليدية  الموارد  على  االعتماد  من  والتحول  االقتصادية 
اإلمارات  »أصبحت  وقال:  المعرفة،  على  قائم  متنوع  اقتصاد 
ودخلت  المستوى،  عالمي  لوجستيًا  مركزًا  المتحدة  العربية 
منطقة  من  مسبار  أول  إرسال  مع  الفضاء  استكشاف  ميدان 

الشرق األوسط إلى المريخ«.
محمد  جامعة  إطالق  الروح  هذه  »أثمرت  معاليه:  وأضاف 
مختصة  العالم  في  جامعة  أول  االصطناعي،  للذكاء  زايد  بن 
الذكاء االصطناعي حيث تستقبل  العليا في مجال  بالدراسات 

الشباب من جميع أنحاء العالم«.

أصبح
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شرف«  »ضيف  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة   وحلّت 
عنوان  تحت  انعقد  الذي  المنتدى  من  العام  هذا  دورة  في 
العام  أن  علمًا  للبشرية«،  أفضل  حياة  أجل  من  »االبتكار 
العالقات  تأسيس  على  عامًا   50 مرور  ذكرى  يوافق  الحالي 
اإلماراتية - الصينية التي شهدت تطورًا مغايرًا خالل السنوات 

القليلة الماضية.
التعاون  مستوى  إلى  الجابر  الدكتور  معالي  تطرق  وقد 
الراسخ بين البلدين الصديقين الذي أثمر إنجازات نوعية، بما 
نور  محطة  وإنشاء  النظيفة  الطاقة  حلول  تطوير  ذلك  في 
أبوظبي - أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية - ومحطة 

الظفرة للطاقة الشمسية. 
التعاون  معايير  وضعا  البلدين  كال  أن  معاليه  ذكر  كما 
بين  الشراكة  »أثبتت  وأضاف:  االبتكار،  مجال  في  الخارجي 
من  الدول  تعاون  عند  أنه  والصين  المتحدة  العربية  اإلمارات 
االقتصادية  الفرص  وتزداد  التكاليف  تنخفض  االبتكار  أجل 
الفرص  من  الكثير  هناك  المجتمعات.  على  الخير  ويعّم 
والجديدة  التقليدية  الصناعات  في  االبتكار  لتطوير  المتاحة 

بطرق إبداعية ذات جدوى تجارية«.
العربية  اإلمارات  دولة  تبني  كيفية  حول  توضيحه  وخالل 
المتحدة العقلية ذاتها إلعادة توجيه استراتيجيتها الصناعية، 
يعني  االبتكار  ثقافة  خلق  أن  الجابر  الدكتور  معالي  أوضح 
»نقوم  وقال:  المألوف،  عن  خارجة  أعمال  ُسبل  إلى  التطرق 
على ترسيخ نظام اقتصادي أكثر كفاءة يسهم في تحويل 
األفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للطرح في األسواق، ومن 
في  إلينا  لالنضمام  العالم  حول  من  المبتكرين  ندعو  هنا 

مسيرة تحقق القيمة وتدعم االبتكار«.
على نحو متصل، تستقطب مدينة مصدر بأبوظبي، إحدى 
والتكنولوجيا  االبتكار  عمالقة  استدامة،  العالم  مدن  أكثر 
»مصدر«  احتفال  فمع  والعالمي.  اإلقليمي  الصعيدين  على 
إقليميًا  رائدًا  مركزًا  وبوصفها  تأسيسها  على  عامًا   15 بمرور 
يعمل  المدينة  أن  اإلحصاءات  أحدث  أظهرت  االبتكار،  في 
شركات  بين  تراوح  شركة   900 على  يزيد  ما  مظلتها  تحت 
الحجم  ومتوسطة  صغيرة  وشركات  الجنسيات  متعددة 

وشركات محلية ناشئة.

 سمو الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان، 

وزير الخارجية والتعاون 
الدولي يشارك في 

»برنامج الجينوم 
اإلماراتي« خالل زيارته 

إلى »مركز أوميكس 
للتميز« التابع لشركة 

»جي 42 للرعاية الصحية« 
الكائن في مدينة مصدر 

بإمارة أبوظبي.

 مجلس أبحاث 
 التكنولوجيا المتطورة 

في أبوظبي ينضم إلى 
مدينة مصدر في شهر 

مايو الماضي.

الشركات  هذه  فإن  )وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة  وبحسب 
للقطاعات  مبتكرة  تقنيات  تطوير  على  جميعها  تركز 
بما  ُملحة،  بيئية  تحديات  تواجه  التي  العالمية  الرئيسة 
والصحة  االصطناعي  والذكاء  والمياه  الطاقة  ذلك  في 

والفضاء، والزراعة والتنقل.
التطوير  إلدارة  التنفيذي  المدير  بالعالء،  عبداهلل  يقول 
العمراني المستدام في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
شركات  طورتها  التي  النوعية  التقنيات  »إن  )مصدر(: 
نحو  الطريق  تمهيد  في  تسهم  ال  مصدر  مدينة  ضمن  تعمل 
عن  فضاًل  صياغته،  في  أيضًا  تسهم  بل  فحسب،  المستقبل 
بترسيخ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أهداف  بلوغ  دعمها 

مفهوم االستدامة«.
وفي شهر مايو الماضي، تم اإلعالن عن انضمام مجلس 
والجهتين  أبوظبي  في  المتطورة  التكنولوجيا  أبحاث 
و»أسباير«،  التكنولوجي  االبتكار  معهد  وهما  له،  التابعتين 
إلى مدينة مصدر، حيث ترتكز أهداف المجلس على تشكيل 
استراتيجية البحث والتطوير في شتى المجاالت األكاديمية 
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المتاحة  للموارد  األمثل  واالستثمار  أبوظبي  في  والصناعية 
وتوجيه السياسات واللوائح التنظيمية. 

أبحاث  مجلس  ــام  ع أمين  البناي،  فيصل  وأعـــرب 
مقرًا  المجلس  يتخذ  بأن  فخره  عن  المتطورة  التكنولوجيا 
جديدًا ضمن مدينة مصدر التي تضم مجموعة من الشركات 
والتي  المتطورة  والتكنولوجيا  االبتكار  مجاالت  في  الرائدة 
بالعمل  وااللتزام  االهتمام  ذات  في  المجلس  مع  تتشارك 
بناء  أجل  من  العالمية  التحديات  أصعب  مواجهة  على 
المكونة  فرقنا  »ستعمل  وقال:  للجميع،  أفضل  مستقبل 
من أمهر العلماء والباحثين الدوليين على إيجاد اكتشافات 
األبحاث  مراكز  ضمن  نوعية  تقنية  ابتكارات  وتطوير  علمية 
والتي  التكنولوجي  االبتكار  لمعهد  التابعة  األولية  السبعة 
تقع ضمن مقرنا في مدينة مصدر. كما سنسعى إلى تمويل 
دولية  مسابقات  إطالق  جانب  إلى  البحثية،  المشروعات 

وتحديات كبرى من خالل أسباير«.
في  المتطورة  التكنولوجيا  أبحاث  مجلس  وبإمكان 
أبوظبي أن يستفيد من مجموعة الشركات المتخصصة في 
االبتكار بمدينة مصدر، مثل مركز هانيويل لالبتكار ومجموعة 
الصحية  الرعاية  تكنولوجيا  مجال  في  الرائدة   42 جي 
والوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة اإلمارات للفضاء 
أبوظبي  وشركة  و»تبريد«  و»سينت-جوبين«  و»سيمنز« 

لطاقة المستقبل )مصدر(.
فريدة  بيئة  توفر  المدينة  أن  بالعالء  عبداهلل  وأوضــح 
للتعليم والبحث والتطوير والتكنولوجيا واالبتكار وكل ذلك 
اختبار  خاللها  من  للشركات  يمكن  استراتيجية  قاعدة  ضمن 

التقنيات الجديدة وبناء شراكاتها.
وزير  نهيان،  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  أن  يُذكر 
الجينوم  »برنامج  في  شارك  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
أوميكس  مركز  إلى  مؤخرًا  بها  قام  زيارة  أثناء  اإلماراتي« 
في  الكائن  الصحية  للرعاية   42 جي  لشركة  التابع  للتميز 

مدينة مصدر بإمارة أبوظبي.
وتعكس هذه الزيارة مدى أهمية البرنامج لبناء مستقبل 
الرعاية الصحية في الدولة، حيث يعمل البرنامج تماشيًا مع 
منظومة  بناء  إلى  تهدف  التي  الوطنية  الصحية  األولويات 

 معالي الدكتور 
سلطان بن أحمد الجابر، 

وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة خالل إلقاء 
كلمته االفتتاحية في 

منتدى بوجيانغ لالبتكار 
.2021

 نجحت مدينة مصدر 
 باستقطاب عمالقة 

 االبتكار والتكنولوجيا 
 على الصعيدين 

اإلقليمي والعالمي.

طبية عالمية المستوى لجميع أبناء الدولة عبر فهم طبيعة 
األمراض الوراثية والنادرة السائدة بين المواطنين، وبالتالي 
احتياجاتهم  لتلبية  خصيصًا  مصممة  صحية  رعاية  توفير 

وتعزيز دقة التشخيص وتقديم سبل العالج المناسبة.
سيقوم  المواطنون  بها  يتبرع  التي  العينات  خالل  ومن 
الجينوم الكامل ألكبر عدد ممكن  البرنامج بدراسة تسلسل 
باألمراض  التنبؤ  على  القدرة  تعزيز  بهدف  السكان  من 
الحالية  لألجيال  وعالجها  منها  والوقاية  والمزمنة  الوراثية 

والمستقبلية.
بقدرات  االرتقاء  أهمية  على  تأكيده  معرض  وفي 
زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  ذكر  الصحية،  الرعاية  منظومة 
إحداث  في  تسهم  الحديثة  الجينوم  تقنيات  أن  نهيان،  آل 
نقلة نوعية تمكننا من الوصول إلى فهم كامل لمسببات 

األمراض الوراثية والنادرة.
تأتي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  فيه  شك  ال  مما 
مع  المستدامة  االقتصادية  التنمية  مسيرة  طليعة  في 
تبنيها بشكل مستمر نهجًا يدعم التنوع االقتصادي الوطني 
االستراتيجيات  تدعمه  للحياة  نمطًا  االبتكار  تبني  خالل  من 

الجريئة والخطط الطموحة. 
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عيٌن على المستقبل
شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( تقود ركب أسواق الطاقة استنادًا إلى خططها 

في استشراف المستقبل.
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الطاقة



واعدة  إمكانات  توفر  األمونيا،  مثل  له،  الحاملة  الوقود 
بوصفها مصادر للطاقة خالية من الكربون«.

الراهن  الوقت  في  تعد  التي  »أدنوك«  وّقعت  ذلك،  إلى 
ُمنتجًا للهيدروجين واألمونيا، إذ تبلغ كميات الهيدروجين التي 
تنتجها في مجمع الرويس الصناعي أكثر من 300 ألف طن 
الستكشاف  االتفاقيات  من  عددًا  األخيرة  األشهر  في  سنويًا، 
الطلب  مراكز  في  المتعاملين  مع  الهيدروجين  وقود  فرص 

الرئيسة، بما في ذلك اتفاقيات مع وزارة االقتصاد. 
في الوقت نفسه، ستعمد أدنوك إلى إجراء دراسة جدوى 
في  عملياتها  من  للمشروع  األزرق  الهيدروجين  توريد  حول 
لهذا  النهائي  االستثمار  قرار  صدور  المتوقع  ومن  الرويس. 
في  عملياته  بدء  يستهدف  حيث   ،2022 عام  في  المشروع 

عام 2025.

 كميات الهيدروجين 
التي تنتجها »أدنوك« 

في مجمع الرويس 
الصناعي تبلغ أكثر من 

300 ألف طن سنويًا.

 »أدنوك« تدعم عملية 
إنتاج الهيدروجين األزرق 

واألمونيا الزرقاء.

ــوق الــطــاقــة  ــن ريــــادة سـ م
ووصواًل  الناشئة  الهيدروجينية  
المواد  إنتاج  مركز  في  المتطورة  األنظمة  تدشين  إلى 
تمضي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  الجديد  الكيماوية 
على  خططها  في  )أدنوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة 
الطاقة  قطاع  في  طموحاتها  تحقيق  نحو  وســاق،  قدم 
الدولة  واستراتيجية  الوطني  االقتصاد  دعم  في  واالستمرار 
بإعالنين  مؤخرًا  »أدنوك«  وقامت  المحلي.  االقتصاد  لتنويع 
الصناعية  المنظومة  »تعزيز«،  في  مشاركتها  بشأن  مهمين 

المتكاملة الجديدة في مجمع الرويس.
األول، كان إعالن عمالق الطاقة عن تطوير منشأة عالمية 
بأبوظبي،  المنشأة  في  الزرقاء  األمونيا  إلنتاج  المستوى 
في  المتاحة  الفرص  استكشاف  إلى  »أدنوك«  تسعى  حيث 
أسواق الهيدروجين لتدشين سلسلة قيمة في القطاع محليًا 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بمكانة  واالرتقاء  وعالميًا 

لتصبح من الرواد في قطاع الهيدروجين.
ستبلغ  »تعزيز«  لمنشأة  اإلنتاجية  الطاقة  أن  بالذكر  جدير 

نحو ألف كيلو طن سنويًا من األمونيا الزرقاء.
أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  يقول  الشأن،  هذا  في 
الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب 
هذا  »يأتي  شركاتها:  ومجموعة  ألدنوك  التنفيذي  والرئيس 
الهيدروجين  إنتاج  مجال  في  مهمة  خطوة  بوصفه  المشروع 
العربية  اإلمارات  دولة  مكانة  وتعزيز  الزرقاء  واألمونيا  األزرق 
المتحدة ُمنتجًا للغاز الطبيعي منخفض التكلفة والكربون. 
التقاط  تقنيات  مجال  في  الريادي  دورنا  ترسيخ  إلى  إضافة 

الكربون وتخزينه«. 
العالمي  التحول  يتواصل  حين  »في  معاليه:  وأضاف 
وأنواع  الهيدروجين  بأن  قناعة  على  نحن  الطاقة،  قطاع  في 

انطالقًا
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»في حين يتواصل التحول العالمي في قطاع 
الطاقة، نحن على قناعة أن الهيدروجين وأنواع الوقود 
الحاملة له، مثل األمونيا، توفر إمكانات واعدة بوصفها 

مصادر للطاقة خالية من الكربون«.
معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
ألدنوك ومجموعة شركاتها

وأوضح معالي الدكتور الجابر أن مشاريع تعزيز التي تقع 
بالقرب من مجمع الرويس الصناعي العالمي، ماضية على 
للنمو  ُمحفز  تعزيز  وجود  بأن  شك  »ال  وأضاف:  وساق،  قدم 
مكانة  ترسيخ  في  يسهم  االقتصادي،  والتنويع  الصناعي 
لالستثمار  رائدة  وجهًة  بوصفها  المتحدة  العربية  اإلمارات 
المحلي والدولي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لزيادة نمو 
المحلي  الصناعي  القطاع  نمو  وتحفيز  المتقدم  التصنيع 

وزيادة إسهاماته االقتصادية«.
بترول  شركة  تعاون  إلى  أشار  فقد  الثاني،  اإلعالن  أما 
أبوظبي الوطنية )أدنوك( وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
من  االنتهاء  بعد  وذلك  تعزيز،  لشركة  مرافق  إلنشاء  )طاقة( 
وستتعاون  للموقع.  الشاملة  والبحري  البري  المسح  عمليات 
الشركتان على تطوير مرافق لخدمات الطاقة والبخار والتبريد 
الصحي  الصرف  مياه  ومعالجة  المعدنية  الشوائب  وإزالة 

لتمكين مشروعات إنتاج المواد الكيميائية ضمن المنشأة.
التنفيذي  المدير  العولقي،  فريد  يقول  ذلك،  ضوء  على 
شركة  في  المياه  وتحلية  الكهرباء  توليد  أعمال  لوحدة 
التعاون  إلى  »نتطلع  )طاقة(:  للطاقة  الوطنية  أبوظبي 
والشراكة مع أدنوك في هذا المشروع المهم إلمارة أبوظبي 
في  عديدة  صناعية  قطاعات  إلى  خدماته  سيوفر  الذي 
سيقدم  المشروع  هذا  أن  كما  والعالمية.  المحلية  األسواق 
سوقنا  في  هنا  الحيوية  التحتية  البنية  تطوير  لجهود  الدعم 
االقتصادية  الرؤية  تعزيز  في  اإلسهام  جانب  إلى  المحلي، 

إلمارة أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة ككل«.
عقد  ترسية  مؤخرًاعن  )أدنوك(  أعلنت  أخرى،  ناحيًة  من 
2,73 مليار درهم )744 مليون دوالر أميركي( لتطوير  بقيمة 

 في اآلونة األخيرة، 
أعلنت »أدنوك« عن 

ترسية عقد بقيمة 
744 مليون دوالر 

أميركي لتطوير الحقول 
الواقعة في منطقة 

امتياز »بالبازم« البحرية  
على شركة اإلنشاءات 

البترولية الوطنية 
.)NPCC(
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الحقول الواقعة في منطقة امتياز »بالبازم« البحرية الواقعة 
على  أبوظبي،  مدينة  غربي  شمال  كيلومترًا   120 بُعد  على 

.)NPCC( شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية
ثالثة  من  تتكون  التي  بالبازم  منطقة  تطوير  ل  ويُشكِّ
حقول، والتي يُطلق عليها الحقول البحرية الهامشية، وهي 
جهود  على  دلياًل  الضلوع«،  و»أم  الصلصال«  و»أم  »بالبازم« 
النفط  من  اإلنتاجية  سعتها  لزيادة  المتواصلة  »أدنــوك« 

لتصل إلى 5 ماليين برميل يوميًا بحلول عام 2030.
للعمليات  الياسات  شركة  قامت  متصل،  نحو  على 
البترولية المحدودة )الياسات( التابعة لـ »أدنوك« والمشروع 
إن  )سي  الصينية  الوطنية  البترول  مؤسسة  مع  المشترك 
بي سي( بترسية عقد تنفيذ األعمال الهندسية والمشتريات 
.)NPCC( والتشييد على شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية
ستكون  كامل،  بشكل  التجارية  العمليات  بدء  وعند 
منطقة »بالبازم« قد بلغت سعة إنتاجية كاملة تصل إلى 45 
ألف برميل يوميًا من الخام الخفيف، و27 مليون قدم مكعبة 
إنتاج  أول  يبدأ  أن  المتوقع  ومن  المصاحب.  الغاز  من  قياسية 

للنفط في عام 2023.
اإلجمالية  القيمة  من   %65 توجيه  إعادة  سيتم  كما 
للعقد إلى االقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة 
الهندسية  األعمال  عقد  بموجب  وذلك  المضافة،  المحلية 

والمشتريات والتشييد.
لدائرة  التنفيذي  الرئيس  المزروعي،  سعيد  ياسر  يقول 
االستكشاف والتطوير واإلنتاج في »أدنوك«: »تعكس ترسية 
جميع  من  ممكنة  قيمة  أقصى  بتحقيق  التزامنا  العقد  هذا 
والفائدة  بالنفع  يعود  ما  الهيدروكربونية،  أبوظبي  موارد 

على دولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها وشركائنا«.
اإلنشاءات  شركة  اختيار  تم  »لقد  المزروعي:  وأضاف 
بالدقة  اتسمت  مناقصة  عملية  بعد  الوطنية  البترولية 

التقنيات  أحدث  ستستخدم  أنها  يضمن  وبما  والتنافسية، 
توجيه  وإعادة  االستراتيجي،  المشروع  هذا  لتنفيذ  والخبرات 
اإلمارات  دولة  اقتصاد  إلى  العقد  هذا  قيمة  من  كبيرة  نسبة 

لتحفيز النمو االقتصادي المحلي«.
الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  أعلنت  ذلــك،   إلى 
درهم  مليار   1,16 بقيمة  استثمار  تنفيذ  عن  مؤخرًا  )أدنوك( 
تم  التي  الذكية  اآلبار  لربط  أميركي(  دوالر  مليون   318( 
بوحصا،  حقل  في  الرئيسة  اإلنتاج  بمنشآت  مؤخرًا  حفرها 
تبعد  التي  أبوظبي  إمارة  في  البرية  الحقول  وأقدم  أكبر 
في  االستثمار  وسيعمل  المدينة.  جنوب  كيلومتر   200 
 ،1965 عام  فيه  اإلنتاج  عمليات  بدأت  الذي  بوحصا   حقل 

 أعلنت »أدنوك 
للتوزيع« عن تحقيق أرباح 
صافية بلغت 631 مليون 

درهم خالل الربع األول 
من العام الحالي.

 سيتم تركيبب نحو 
260 بئرًا ذكية تقليدية 

وغير تقليدية في حقل 
بوحصا، تتيح التحكم في 

العمليات عن ُبعد.
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ألف   650 البالغة  للحقل   اإلنتاجية  السعة  استدامة  على 
برميل يوميًا.

وقد أُرسي عقد لألعمال الهندسية والمشتريات والتشييد 
انجينيريج«  الين  بايب  بتروليوم  »تشاينا  هما  شركتين  على 
المحدودة«  استون  و»روبوت  أميركي(  دوالر  مليون   158,6(

)159,1 مليون دوالر أميركي(. 
من   أكثر  توجيه  إعادة  العقد  إرساء  يضمن  أخرى  ومرة 
المحلي تماشيًا مع  الحزمتين إلى االقتصاد  50% من قيمة 

برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
بئرًا   260 إلى  يصل  ما  تركيب  سيتم  العقد،  وبموجب 
ذكية تقليدية وغير تقليدية في حقل بوحصا، تتيح التحكم 

في  العمليات عن بُعد. 
عقدي  ترسية  ل  »تشكِّ المزروعي:  يقول  الشأن،  هذا  في 
سعي  على  دلياًل  والتشييد  والمشتريات  الهندسية  األعمال 
الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  في  للتوسع  الدائم  أدنوك 
وتطبيقاتها في مختلف مراحل وجوانب القطاع،  مثل اآلبار 
بهدف  بُعد  عن  للتحكم  متطورة  قدرات  تتيح  التي  الذكية 
التشغيلية لتحقيق  العمليات  باألداء وتعزيز كفاءة  االرتقاء 

قيمة إضافية من جميع أصول وموارد الشركة«.
توزيع  ذراع  للتوزيع،  أدنوك  شركة  أعلنت  مايو  شهر  وفي 
صافية  أرباح  تحقيق  عن  »أدنوك«،  لـ  التابعة  التجاري  الوقود 

بلغت 631 مليون درهم خالل الربع األول من العام الحالي.
بلغت  فقد   ،2021 مارس   31 في  الصادرة  لألرقام  ووفقًا 
مليار   2,3 ذلك  في  بما  درهم،  مليارات   5,1 الشركة  سيولة 
في  درهم  مليار  و2,8  يوازيها،  وما  نقدية  صورة  في  درهم 

صورة تسهيالت ائتمانية غير مستغلة.
وتعقيبًا على هذه النتائج، قال أحمد الشامسي، الرئيس 
الشركة  »واصلت  للتوزيع:  أدنوك  لشركة  باإلنابة  التنفيذي 

وسجلت   ،2020 عام  في  حققتها  التي  النجاحات  تعزيز 
وافرة  نقدية  سيولة  للشركة  أتاح  الذي  األمر  قويًا،  ماليًا  أداء 
سواء  المستقبلية  النمو  فرص  من  االستفادة  من  تمكنها 

كانت في األسواق الداخلية أو الخارجية«.
مليار   1,64 نحو  »أدنوك«  جمعت  أيضًا،  مايو  شهر  وفي 
دوالر أميركي من خالل طرح أسهم وسندات قابلة لالستبدال 
في  نوعها  من  األولى  تعد  التي  العملية  للتوزيع،  ألدنوك 
أقل  في  المجّمع  الطرح  تغطية  وتمت  الخليج،  منطقة 
إقليميين  مستثمرين  قبل  من  قويًا  طلبًا  وشهد  ساعة  من 

وعالميين.
»يأتي  الجابر:  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  يقول 
نجاح هذا الطرح المجّمع ليؤكد مرة أخرى على الدور الحيوي 
ألدنوك شريكًا مثاليًا وجاذبًا للمستثمرين. كما يرسخ مكانة 
وسجلهما  ككل  وأبوظبي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

المتميز في استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة«.
الطرح  عملية  لنجاح  مسرورون  »نحن  معاليه:  وأضاف 
في  لالستبدال  القابلة  والسندات  لألسهم  المجّمع 
العالمية،  االستثمارية  المؤسسات  من  كبير  عدد  استقطاب 
جذب  على  وقدرتنا  للتوزيع  أدنوك  أسهم  جاذبية  يعكس  ما 
المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة إلى دولة اإلمارات. 
هذه الصفقة تساعدنا في تحقيق التزامنا بتعزيز التداول الحر 
ألسهم شركة أدنوك للتوزيع بعد نجاح عملية االكتتاب العام 

األولي في ديسمبر 2017«. 

تواصل »أدنوك للتوزيع« تعزيز النجاحات التي حققتها 
في عام 2020، وسجلت أداء ماليًا قويًا، األمر 

الذي أتاح للشركة سيولة نقدية وافرة تمكنها من 
االستفادة من فرص النمو المستقبلية سواء كانت 

في األسواق الداخلية أو الخارجية.

 فريد العولقي، 
المدير التنفيذي لوحدة 

أعمال توليد الكهرباء 
 وتحلية المياه في 

شركة أبوظبي الوطنية 
للطاقة )طاقة(.

»أدنوك« تنفذ بنجاح عملية تضمنت 
طرح أسهم وإصدار سندات قابلة 
لالستبدال لشركة »أدنوك للتوزيع«

 1,64
مليار دوالر أميركي
إجمالي القيمة التي 

وفرتها الصفقة ألدنوك 
ولإلمارات العربية المتحدة.

 طلب قوي من 
ِقَبل المستثمرين

 تمت تغطية طرح 
األسهم في غضون 

ساعة، وشهدت السندات 
القابلة لالستبدال إقبااًل 
كبيرًا من المؤسسات 
االستثمارية العالمية.

هيكلة مبتكرة 
للطرح

تتيح زيادة التداول الحر 
ألسهم أدنوك للتوزيع 

بنسبة %30.

طرح ناجح
الصفقة تؤكد على 

جاذبية الفرص 
االستثمارية التي 

توفرها أدنوك وإمارة 
أبوظبي ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
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تبني التغيير
مع زيادة التركيز وترسيخ االستثمار المستدام 

وقيادة شركات تكنولوجيا الثروات ركب التغيير، 
يشهد قطاع إدارة الثروات في اإلمارات العربية 
المتحدة وكثير من دول العالم تطورًا ملحوظًا.
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على  تركز  واإلقليمية  العالمية  ــواق  األس كانت 
قطاع  نمو  ظل  وفي  واالجتماعية،  البيئية  التحديات 
الذين  المستثمرين  عدد  الرتفاع  حيوية  أكثر  يعد  الذي  األعمال 
الثروات  إدارة  قطاع  فإن  جديدة،  أولويات  أعينهم  نصب  يضعون 

يشهد تطورًا ملحوظًا بهدف مواكبة المتطلبات المتغيرة.

لّما
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واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بنشاطات  مواتية  فرص  في 
وحوكمة الشركات )ESG( في قطاع التجزئة«.

ويعني مصطلح الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات )ESG(، وضع المستثمرين أموالهم وتوجيهها في 

مسائل وقضايا ذات قيمة أفضل.
الثروات  إدارة  توجهات  أبرز  تقرير  ذكر  ذلك،  إلى  إضافة 
لعام 2021 الذي أصدرته شركة كاب جيمني أن الطلب على 

االستثمار المستدام شهد نموًا مع انتشار جائحة كوفيد - 19.
لشركة   2020 العالمية  الــثــروات  تقرير  وبحسب 
االستشارات العالمية، فإن نحو 27% من المتعاملين أصحاب 
الثروات المالية الضخمة المستثمرين أعربوا عن اهتمامهم 

في االستثمار المستدام. 
المالية  األرصدة  أصحاب  المتعاملين  أن  بالذكر  جدير 
ال  بقيمة  مسالة  مالية  بأصول  يتمتعون  ممن  هم  الضخمة 

تقل عن مليون دوالر أميركي.
أوسع  بشكل  ينتشر  االهتمام  هذا  فإن  للتقرير،  ووفقًا 
قيمتها  تصل  استثمارية  بأصول  يتمتعون  الذين  األفراد  بين 
إلى 30 مليون دوالر أميركي أو أكثر، حيث إن 40% من هذه 
في  االستراتيجية  االستثمارات  نحو  أنظارها  توجه  الشريحة 

البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات. 
البيئة  في  االستثمار  أن  التقرير  أظهر  ذلك،  على  عالوًة 
والمجتمع وحوكمة الشركات من شأنه أن يستقطب بشكل 
الهائلة  المالية  األرصدة  أصحاب  المتعاملين  هؤالء  خاص 

ممن هم دون سن األربعين عامًا.
ألف   79 ثمة  الجديد،  العالمية  الثروات  لتقرير  ووفقًا 
مليونير، منهم 3400 مليونير تفوق ثرواتهم 10 ماليين دوالر 
العربية  اإلمارات  دولة  في  يعيشون  مليارديرًا  و12  أميركي، 

المتحدة وفقًا إلحصاءات يونيو 2020.
يقول الدكتور أوين يونغ، الرئيس اإلقليمي إلدارة األصول 
وأوروبا:  األوسط  والشرق  أفريقيا  تشارترد  ستاندرد  بنك  في 

 بيوش دوبي، 
الشريك في »كيارني 

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا - نشاطات 
الخدمات المالية«.

 تشير أبحاث القطاع 
إلى أن الجيل الجديد 

يتمتع بإمكانية أكبر 
لالستثمار في الشركات 

أو الصناديق ذات 
العوائد المجزية.

الثروات  إلدارة  أوربيوم   - أكسنتشر  استطالع  سلط  وقد 
C، الضوء على ستة مجاالت تشهد تغييرات  وفقًا للمستوى 
االهتمامات  الحديثة،  التكنولوجيا  نشأة  وهي  كبيرة، 
التخصيص،  فرط  نحو  التوجهات  والبيئية،  اإليكولوجية 
خالل  من  الممكن  القيمة  توليد  إلى  الدعم  من  االنتقال 
بالنظام  واالرتقاء  الشخصية  البيانات  مفارقة  التكنولوجيا، 
تدريجيًا  أثرًا  تحدث  أن  شأنها  من  حيث  للمنصة،   االقتصادي 

في القطاع.
ويتوقع باسط سيد، الرئيس اإلقليمي للثروات وااللتزامات، 
الشرق  بمنطقة  الشخصية  المصرفية  والخدمات  الثروات 
تكون  أن   ،HSBC بنك  لدى  وتركيا  أفريقيا  وشمال  األوسط 
الثروات  حلول  فلك  في  تــدور  التوجهات  هذه  من  ثالثة 
وتطور  والحوكمة  والمجتمع  البيئة  في  واالستثمار  الرقمية 
معارفهم  بتوسيع  المتعاملين  استمرار  فمع  التشريعات. 
وخبراتهم والشعور براحة أكبر عند القيام بالحواالت الرقمية، 
الثروات  حلول  ستصبح  الضخمة،  األثرياء  شريحة  خاصة 

الرقمية أو تكنولوجيا الثروات، مجااًل رئيسًا للتطوير.
البيئة  تتضمن  التي  االستثمار  استراتيجيات  »إن  وأضاف: 
تشكل  واليوم  سريعًا.  نموًا  تشهد  والحوكمة  والمجتمع 
وقت  في  العالم،  في  مهنيًا  المدارة  األصول  ربع  من  أكثر 
التحاليل  في  والحوكمة  والمجتمع  البيئة  تضمين  يشهد 
يشهد  أن  أيضًا،  المتوقع  ومن  متزايدًا.  إقبااًل  الرئيسة  المالية 
االستثمار البيئي والمجتمعي والحوكمي نموًا بوتيرة أسرع 
خالل السنوات المقبلة، مدعومًا بمالكي األصول والحد من 

المخاطر وأهداف األرباح«.
النشاطات  شهدت   ،2020 عام  »في  بقوله:  واستطرد 
ستة  بلغ  نموًا  بالمنطقة  والتحولية  المستدامة  المالية 
من  عدد  عقد  شملت  السابق،  بالعام  مقارنًة  أضعاف، 

االتفاقيات االبتكارية«.
مالحظة  دون  من  يمِض  لم  النمو  ــذا  ــاف:»ه وأض
الماضي  العام  خالل  أعلنا  قد  كنا  الواقع،  في  المستثمرين. 
المستدامة  المالية  للشؤون  مخصص  فريق  تشكيل  عن 
وتركيا،  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  والتحوالت 
إلى  واألفراد  الشركات  من  المتعاملين  تحوالت  لمساعدة 
تبني استثمارات أكثر استدامة. كما أن لدينا خططًا إلضافة 
تمويالت أكثر استدامة إلى شريحة خدماتنا، فضاًل عن البحث 
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خدمات  أو  رقميًا  مدعومة  نماذج  نحو  الكفة  تميل  وبينما 
استشارة مدعومة بتفاعل العمالء حسب التركيبة السكانية 
أسلوب  ظهور  المتوقع  من  فإن  المستثمرين،  واهتمامات 

هجين مستدام خالل السنوات المقبلة.
المنطقة  انفتاح  من  الرغم  »على  كاكار:  ماهور  يقول 
في  الهائلة  الثروات  أصحاب  المتعاملين  أن  إال  التغيير،  على 
المنخفضة  الرسوم  لفكرة  متحمسين  ليسوا  المنطقة 
المطبقة على الحلول الرقمية«. وأضاف: »من ناحيًة أخرى، من 
شأن األسلوب الهجين أن يكون حاًل مواتيًا أكثر في المستقبل 
مع دخول االبتكار في حلول أكثر فعالية، لكن المشورة تكون 

مقدمة للعميل مع لمسة بشرية من إدارة العالقات«.
الجديدة لألعمال واالستثمارات،  إدارة األجيال  اقتراب  ومع 
مدعومًا  تحركًا  ستشهد  الثروات  من  كبيرة  شريحة  فإن 
استثمارية  نماذج  عن  بالبحث  المتعاملين  توجه  باستمرارية 
بالبصمة  الوعي  زيادة  إلى  نظرًا  جديد،  وبُعد  معنى  ذات 
الرقمية، األمر الذي يدفع بإدارة الثروات إلى عهد جديد مغاير 

لما نشهده اليوم. 

 على الصعيد 
العالمي، فإن %78 

من المتعاملين أصحاب 
الثروات يركزون في 

أهدافهم على االستثمار 
باالستدامة.

البيئية  الحوكمة  مجاالت  في  االستثمار  على  الطلب  »ارتفع 
ازدياد الوعي  واالجتماعية وحوكمة الشركات )ESG( نتيجة 
العديد  في  الحكومي  والدعم  المستثمرين  بين  واالهتمام 
الالحق  الجيل  إلى  الثروات  انتقال  جانب  إلى  األسواق،  من 

الذي يعد أكثر إدراكًا للشؤون المجتمعية«.
وأضاف يونغ: »تشير أبحاث القطاع إلى أن الجيل الجديد 
الصناديق  أو  الشركات  في  لالستثمار  أكبر  بإمكانية  يتمتع 
80% يركزون  أن أكثر من  المجزية. إضافة إلى  العوائد  ذات 
والمجتمعي  البيئي  األثر  ذات  األنشطة  على  استثماراتهم 

والحوكمي، أو هي ركيزة قراراتهم االستثمارية«.
من   2020 لعام  العالمية  الثروة  أبحاث  تقرير  وأظهر 
تحدد  الغاية  فإن  للمتعاملين،  بالنسبة  أنه  يونغ  آند  إرنست 
سبب االستثمار، مدفوعًا بالرغبة في تبني أعمال خيرية وترك 

إرث شخصي كبير.
 %78 كما أوضح التقرير أنه على الصعيد العالمي، فإن 
من المتعاملين أصحاب الثروات يركزون في أهدافهم على 
االستثمار باالستدامة، في حين أن 62% منهم، بغض النظر 
هذان  مادي.  إرث  لترك  أهدافًا  يضعون  الجنس،  أو  العمر  عن 
العامالن - االستدامة واإلرث - يقومان بدور محوري في إدراك 

أهداف المتعاملين الشمولية وكيفية تغيرها.
تخصيص  إعادة  أن  الوضح  من  بأنه  أيضًا،  التقرير  وأفاد 
من   %76 إن  إذ  متزايد،  بشكل  الدراسة  قيد  االستثمارات 
معايير  وضع  بمكان  األهمية  من  أن  يعتقدون  المتعاملين 
 )ESG( الشركات  وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة 

في خططهم االستثمارية.
على نحو متصل، وعقب التوسع الكبير في تبني الرقمنة 
القطاعات  من  وغيره  المال  قطاع  في  الرقمية  والحلول 
البارزة، فإنه يتضح أن هذا التوسع أيضًا سيمتد ليشمل مجال 
إدارة الثروات، حيث يعد تبني نظام المستشارين اآلليين دلياًل 
الرقمية  الحلول  نحو  الثروات  إدارة  قطاع  توجه  على  واضحًا 

التي تشهد إقبااًل واسعًا على حساب الممارسات التقليدية.
سينشيري  شركة  في  أول  تنفيذي  كاكار،  ماهور  يقول 
أدوات  »إن  المتحدة:  العربية  اإلمارات  بدولة  ويلث  برايفيت 
تشهد  حقبة  في  المستقبل  هي  الرقمية  الثروات  إدارة 
الرقمية  والحلول  المتطورة  التكنولوجيا  انتشار  على 
مثل  الرقمية،  الثروات  إدارة  فحلول  الحياة.  نواحي  بمختلف 
التكنولوجيا،  تمكين  في  تسهم  اآلليين  المستشارين 
وتقديمها  الخدمات  دائرة  توسيع  في  يساعد  الذي  األمر 

للمتعاملين واالرتقاء بتجربتهم ككل«.
»كيارني  في  الشريك  دوبي،  بيوش  ذلك  على  ويؤكد 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا - نشاطات الخدمات المالية«، 
في  الثروات  إدارة  قطاع  يشهد  أن  المتوقع  »من  يقول:  حيث 
منطقة الخليج موجات من التغيير، إذ إن االستثمارات واألصول 
وهي  الشابة،  األجيال  من  متعاملين  نحو  تتوجه  االستثمارية 

معتادة على إبداء التحكم والمرونة والشفافية«.
المتعاملين  والء  في  انخفاضًا  »سنشهد  دوبي:  وأضاف 
السن  كبار  جيل  أن  حتى  معينة،  بجهات  والتزامهم 
تحول  التي  التكنولوجية  الحلول  على  إقبااًل  أكثر  أصبحوا 
أيدي  في  التحكم  قدرة  وتضع  سلع  إلى  المقدمة  المنتجات 

المستهلكين«.
واستطرد قائاًل: »إن موجات التغيير هذه مدعومة بمؤسسات 
الثروات تعد مزودًا مباشرًا لالستشاريين اآلليين أو  تكنولوجيا 
الثروات  إدارة  جهات  تمكن  أو  االستثمار،  ومنصات  الرقميين 

التقليدية من تقديم مثل هذه المنصات«.

 أعداد أصحاب الثروات العالية والهائلة المقيمين 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

79 ألف مليونير
3400 من أصحاب الماليين المتعددة

12 مليارديرًا
825 مليار دوالر أميركي إجمالي الثروات
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إدارة الثروات



رؤية مشتركة
العالقات الثنائية اإلماراتية - اليابانية المبنية على أساس 

عقود عدة من الثقة المتبادلة، تستمر في التوسع والتطور 
مع سعي البلدين إلى استشراف المستقبل.
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المتقدمة، واألبحاث الطبية، وعلوم الفضاء، وحلول األتمتة 
والذكاء االصطناعي وريادة األعمال..«.

 - اإلماراتي  األعمال  مجلس  »سيقوم  معاليه:  وأضاف 
الياباني بدور أساس في هذا الصدد«.

إلى  اليابانية  الصادرات  حجم  بلغ  متصل،  نحو  على 
نحو  الماضي  العام  خالل  المتحدة  العربية  اإلمارات   دولة 
الصادرات  حجم  بلغ  حين  في  أميركي،  دوالر  مليارات   5,7
دوالر  مليار   16,7 نحو  ذاتها  الفترة  في  اليابان  إلى  اإلماراتية 
من   %25 تستورد  اليابان  أن  إلى  اإلشــارة  تجدر  أميركي. 

إجمالي احتياجاتها النفطية من اإلمارات العربية المتحدة.
معالي  أوضح  الحالي،  العام  من  سابق  وقت  وفي 
الياباني،  والصناعة  والتجارة  االقتصاد  وزير  ايجيما،  كيوشي 
اليابان  مزودي  أبرز  أحد  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن 
القتصاد  داعمًا  استراتيجيًا  شريكًا  تعد  وهي  الخام،  بالنفط 

اليابان ومجتمعها منذ وقت طويل.
إلى ذلك، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 
الستكشاف  امتياز  اتفاقية  توقيع  عن  فبراير،  شهر   في 
البحرية  »كوزمو  شركة  بموجبها  حصلت  والغاز  النفط 
بالكامل  المملوكة  المحدودة«،  واإلنتاج  لالستكشاف 
اليابانية، على حقوق استكشاف  القابضة«  لشركة »كوزمو 
تغطي  التي   4 رقم  البحرية  المنطقة  في  والغاز  النفط 
العاصمة  غربي  شمال  مربعًا  كيلومترًا   4865 مساحة 

اإلماراتية أبوظبي.
بموجب االتفاقية، ستحصل »كوزمو« على حصة %100 
مليون   532 إلى  يصل  ما  وتستثمر  االستكشاف،  مرحلة  في 
درهم )145 مليون دوالر أميركي( في عمليات التنقيب وحفر 

آبار االستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة.
يقول معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة 
ومجموعة  ألدنوك  التنفيذي  الرئيس  المتقدمة  والتكنولوجيا 
شركاتها: »تسهم ترسية هذا االمتياز في تعزيز التعاون القائم 
الراسخة  االستراتيجية  العالقة  وتوثيق  وكوزمو،  أدنوك  بين 

والناجحة بين اإلمارات العربية المتحدة واليابان«.
من  به  تتمتع  لما  كوزمو  اختيار  »جاء  معاليه:  وأضاف 
اإلمارات  في  البحرية  البيئة  في  العمل  في  كبيرة  خبرة 
العربية المتحدة، وقدرتها على توفير التكنولوجيا المتطورة، 
والمشتقات  الخام  النفط  من  منتجاتنا  وصول  وتسهيل 
المزايا  من  هذه  تعد  إذ  الرئيسة،  النمو  أسواق  إلى  البترولية 

 معالي الدكتور 
ثاني بن أحمد الزيودي 

وزير دولة للتجارة 
الخارجية.

 بدأ »مسبار األمل« 
اإلماراتي مهمته إلى 

كوكب المريخ منذ 
انطالقه من منصة مركز 

تانيغاشيما الفضائي 
باليابان في شهر يوليو 

من عام 2020.

المتحدة  العربية  ــارات  ــ اإلم دولـــة 
ثنائية  بعالقات  اليابان  وإمبراطورية 
عامها  الدبلوماسية  العالقات  هذه  دخــول  ومع  وثيقة. 
المجاالت  مختلف  في  مطردًا  تطورًا  تشهد  فهي  الخمسين، 
اكتسبت  األخيرة،  السنوات  وفي  المشترك.  االهتمام  ذات 
راسخة،  مكانة  البلدين  بين  الثنائية  االقتصادية  العالقات 
 22,4 نحو  المشتركة  للتجارة  اإلجمالية  القيمة  بلغت  حيث 
2020، وكالهما يستمر في البحث  مليار دوالر أميركي عام 

عن سبل إضافية لتنمية وتعزيز هذه العالقات.
بن  ثاني  الدكتور  معالي  بين  اجتماع  مؤخرًا  ُعِقد  وقد 
كاجياما  ومعالي  الخارجية،  للتجارة  دولة  وزير  الزيودي  أحمد 
اليابان،  في  والصناعة  والتجارة  االقتصاد  وزير  هيروشي، 
تعزيز  ووسائل  الثنائية،  العالقات  واقع  الطرفان  فيه  ناقش 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  بين  االقتصادي  التعاون 
واليابان، والسبُل الكفيلة برفع حجم التبادل التجاري وزيادة 
والواردات  الصادرات  حركة  وتسهيل  االستثمارية  التدفقات 

بين البلدين الصديقين.
وحسب وكالة أنباء اإلمارات )وام(، فقد أقر الوزيران خالل 
مجلس  لتأسيس  عمل  فريق  تشكيل  االفتراضي،  االجتماع 
مجتمع  بين  الشراكة  تنمية  بهدف  ياباني،   - إماراتي  أعمال 

األعمال اإلماراتي ونظيره الياباني.
فتح  األخرى،  المجلس  أهداف  من  بأن  »وام«  أفادت  كما 
آفاق جديدة للشركات في البلدين وتعظيم القيمة المضافة 
المعلومات  وتوفير  والمتبادلة،  المشتركة  االستثمارات  من 
تعزيز  عن  فضاًل  األعمال،  ورجال  للمستثمرين  والخدمات 

التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين.
اليابان تحتل المرتبة العاشرة عالميًا من  جدير بالذكر أن 
حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  المستثمرة  الدول  حيث 
حتى  الدولة  في  المباشرة  اليابانية  االستثمارات  حجم  بلغ 
محققة  أميركي  دوالر  مليارات   4,01 نحو   2020 عام  مطلع 

نموًا بنسبة 22.6% خالل الفترة من 2015 حتى 2020.
الدكتور  معالي  من  كــلٌّ  شــدد  ــه،  ذات السياق   في 
على  هيروشي  كاجياما  ومعالي  الزيودي  أحمد  بن  ثاني 
البلدين،  بين  المشتركة  المشروعات  نطاق  توسيع  أهمية 
المواهب  أصحاب  تواُفد  وتسهيل  الخبرات  مشاركة  وتعزيز 

والكفاءات بين البلدين.
يقول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: »سنواصل 
المجاالت  في  الثنائي  التعاون  تطوير  على  العمل 
القتصاد  أساسيًا  رافدًا  تشكل  التي  والقطاعات  الُمستهدفة 
والصناعات  واإللكترونيات  التكنولوجيا  سيّما  ال  الُمستقبل، 

ترتبط
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وزير  المزروعي،  سهيل  معالي  يقول  الشأن،  هذا  في 
آفاق  فتح  إلى  االتفاقية  »تهدف  التحتية:  والبنية  الطاقة 
مزيج  تنويع  في  الدولتين  جهود  ضمن  والتطور  للنمو  رحبة 
الطاقة، واالعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من 
المرتبطة  الفرص  من  لالستفادة  التعاون  وتعزيز  الشراكات 
واليابان  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  العالمية  بالريادة 

في مجالي االبتكار والتكنولوجيا واالستدامة«.
على  اليابانية   - اإلماراتية  العالقات  أن  فيه  شك  ال  ومما 

صعيد قطاع الطاقة ال تعرف حدودًا. 
األمل«  »مسبار  بدأ  فقد  الفضاء،  قطاع  صعيد  على  أما 
منذ  مارس  شهر  في  المريخ  كوكب  إلى  مهمته  اإلماراتي 
في  باليابان  الفضائي  تانيغاشيما  مركز  منصة  من  انطالقه 

شهر يوليو من عام 2020.
وفي شهر أبريل من العام الحالي تعاونت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة مع »آي سبيس« اليابانية الستكشاف القمر. 
خدمات  اليابانية  الشركة  ستوفر  االتفاقية،  هذه  وبموجب 
اإلماراتي  بالمشروع  الخاصة  والمعدات  الحمولة  توصيل 

الطموح الستكشاف القمر. 

 معالي 
كاجياما هيروشي، 

وزير االقتصاد والتجارة 
والصناعة في اليابان.

 هيروشي كيرياما، 
الرئيس التنفيذي 
لمجموعة كوزمو.

 سيحمل الصاروخ 
التجاري لشركة آي 

سبيس اليابانية 
المستكشف اإلماراتي 

 »راشد« إلى القمر 
عام 2022.

نوعية  شراكات  إبرام  عند  االعتبار  في  نأخذها  التي  الرئيسة 
استراتيجية. كما أن ترسية هذا االمتياز تؤكد على الدور المهم 
االقتصادية  العالقات  تعزيز  في  الطاقة  مجال  في  للتعاون 

بين البلدين الصديقين«.
التنفيذي  الرئيس  كيرياما،  هيروشي  يقول  جهته،  من 
شراكة  أبوظبي  وحكومة  كوزمو  »تربط  كوزمو:  لمجموعة 
قوية في قطاع النفط والغاز تمتد لما يزيد على نصف قرن. 
في  تسهم  إذ  لنا،  مهمة  مرحلة  االمتياز  هذا  ترسية  وتمثِّل 
تسريع وتيرة تطوير أعمالنا في مجال االستكشاف والتطوير 
من  كل  مع  الراسخة  شراكتنا  وتعزز  أبوظبي،  في  واإلنتاج 

إمارة أبوظبي وأدنوك، التي تغطي مجاالت متعددة«.
الطاقة  قطاع  في  الثنائية  العالقات  لتطوير  وسعيًا 
البلدين،  من  كل  في  النظيفة  الطاقة  أهداف  واستشراف 
وّقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة واليابان مؤخرًا اتفاقية 
الهيدروجين  تطوير  مجال  في  المتاحة  الفرص  الستكشاف 

وتعزيز االستثمار في القطاع.
بأنه  يوصف  الذي  الهيدروجين  بغاز  الخبراء  اهتمام  ومع 
ألف   300 بإنتاج  حاليًا  »أدنوك«  تقوم  المستقبل«،  »وقود 

طن منه سنويًا.

وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن تسريع وتيرة العمل 
واإلنجاز حمل الفريق على مراجعة جداول أعماله، وقرر المركز 
الذي  »راشد«  اإلماراتي  المستكشف  إطالق  موعد  تقديم 
سيحمله الصاروخ التجاري لشركة آي سبيس ليصبح في عام 
االتصاالت  أيضًا  سيوفر  والذي   ،2024 عام  من  بداًل   2022
السلكية والطاقة خالل مرحلة االقتراب من القمر، فضاًل عن 

االتصاالت الال سلكية بعد الهبوط.
وهكذا، تشهد العالقات اإلماراتية - اليابانية الثنائية توسعًا 
كبيرًا في مختلف المجاالت. وقد أشارت الحكومة اليابانية إلى 

أنها لن تدخر جهدًا في سبيل تعزيز هذه العالقات.
يزيد  ما  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولة  في  وتعمل 
في  لها  أعمال  مقر  أكبر  تُشّغل  يابانية  شركة   340 على 
ماروبيني  مجموعة  ذلك  في  بما  األوسط،  الشرق  منطقة 
أكبر  تعد  والتي  أبوظبي،  نور  محطة  تدير  التي  اليابانية 
طاقة  مع  الشمسية  باأللواح  الطاقة  لتوليد  مستقلة   محطة 
الغربية  شركة  تستقطب  كما  ميجاواط.   1177 تبلغ  إنتاجية 
في  عامًا   45 على  تمتد  التي  اليابانية  الخبرات  لألنابيب 
تصنيع األنابيب إلى شواطئ الدولة، من خالل مقر أعمالها 
إسهامات  عن  ناهيك  بأبوظبي.  خليفة  ميناء  في  المتطور 
دولة  اقتصاد  في  اليابانية  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

اإلمارات العربية المتحدة. 
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 بحث مجاالت التعاون التجاري واالقتصادي مع سفير 
سلطنة ُعمان

غرفة أبوظبي تبحث مع مجلس األعمال الروسي تعزيز أواصر التعاون 
التجاري واالقتصادي

عام  مدير  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  اجتمع 
الغرفة  مقر  في  أبوظبي،  وصناعة  تجارة  غرفة 
مجلس  رئيس  غوركوف،  سرجوي  مع  بأبوظبي، 
روسيا  جمهورية  في  اإلماراتي  الروسي  األعمال 
غرير  عبداهلل  السيد  بحضور  له،  المرافق  والوفد 
نائبي  الهاملي  محمد  هالل  والسيد  القبيسي 

مدير عام الغرفة.
حول  والتنسيق  التباحث  اللقاء  خالل  وجرى 
آفاق  بتعزيز  المتصلة  الموضوعات  من  عدد 
في  يسهم  بما  المشترك،  الثنائي  العمل 
بين  واالقتصادي  التجاري  التعاون  أواصر  تعزيز 
مجتمعي األعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية 
روسيا االتحادية الصديقة. وعبَّر سعادة المهيري 
التي  بالزيارة  سروره  عن  اللقاء  بداية  في 
الشراكات  توطيد  في  اإلسهام  شأنها  من 
واكتشاف  الجانبين،  بين  الفاعلة  االستراتيجية 
االهتمام  ذات  المختلفة  االستثمار  مجاالت 
االصطناعي  والذكاء  العلوم  مثل  المشترك، 
والتكنولوجيا  الغذائي  واألمن  والصحة 

والطيران وغيرها.
أبوظبي  غرفة  استعداد  سعادته  أّكد  كما 
لتقديم التسهيالت الممكنة كافة لرواد األعمال 

مستويات  إلى  للوصول  الروسية  والشركات 
تنظيم  سيّما  ال  الثنائي،  التعاون  من  جديدة 
والمستثمرين  التجار  مع  مستقبلية  لقاءات 
السانحة  الفرص  على  إلطالعهم  اإلماراتيين 
على  بالنفع  يعود  ما  روسيا،  جمهورية  في 

البلدين الصديقين.
غوركوف،  سرجوي  السيد  أشاد  جانبه،  من 
في  اإلماراتي  الروسي  األعمال  مجلس  رئيس 
االستقبال،  وحفاوة  بحسن  روسيا  جمهورية 
اللقاءات  هذه  تسهم  ألن  تطلعه  مبديًا 

التعاون  من  المزيد  تحقيق  في  المتبادلة 
القطاعات  شتى  وفي  الصعد  مختلف  على 
أبوظبي  في  األعمال  رواد  بين  االقتصادية 
االستفادة  إلى  إضافًة  روسيا.  في  ونظرائهم 
روسيا  توفرها  التي  االقتصادية  المزايا  من 
باعتبارها إحدى أكثر دول العالم امتالكًا للموارد 
على  عالوًة  المتجددة،  والثروات  الطبيعية 
الضخمة،  والتكنولوجية  العلمية  القدرات 
الستغاللها  حقيقية  فرصة  يشّكل  الذي  األمر 

واالستثمار بها على العديد من المستويات.

استقبل سعادة محمد ثاني بن مرشد الرميثي، 
غرفة  إدارة  مجلس  رئيس  اإلمــارات  غرف  رئيس 
بمقر  مكتبه  في  أبوظبي،  وصناعة  تجارة 
الغرفة، سعادة الدكتور أحمد بن هالل بن سعود 
الشقيقة  ُعمان  سلطنة  سفير  البوسعيدي، 
هالل  محمد  سعادة  بحضور  وذلك  الدولة،  لدى 
والسيد  أبوظبي،  غرفة  عام  مدير  المهيري 

عبداهلل غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة.
له  وقدموا  الُعماني  بالسفير  الجميع  ورحب 
الجديد  عمله  مهام  تسلمه  بمناسبة  التهنئة 
سفيرًا معتمدًا لسلطنة ُعمان في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، آملين له التوفيق والنجاح.
على  اللقاء  خالل  الرميثي  سعادة  أكد  وقد 
التي  الُعمانية   - اإلماراتية  العالقات  ومتانة  قوة 
تمثل نموذجًا متفردًا على مختلف الصعد، وذلك 
انطالقًا من الثوابت التاريخية والرؤى المشتركة 
من  ورعاية  بدعم  وتأصاًل  رسوخًا  تزداد  التي 
أهمية  إلى  مشيرًا  الشقيقين،  البلدين  قيادتي 
رجال  لتعريف  الجهود  مضاعفة  على  العمل 
والُعمانيين  اإلماراتيين  والمستثمرين  األعمال 

بالفرص االستثمارية المتاحة في كال البلدين.
وقدم سعادة محمد هالل المهيري، مدير عام 

أبوظبي  غرفة  عن  موجزًا  شرحًا  أبوظبي  غرفة 
لألعضاء،  توفرها  التي  المختلفة  والخدمات 
فضاًل عن شبكة العالقات الدولية الواسعة التي 
المستثمرين  ربط  في  ودورها  الغرفة،  تمتلكها 
ورجال األعمال من الخارج مع قطاع األعمال في 

إمارة أبوظبي.

بن  أحمد  الدكتور  سعادة  أشاد  ناحيته،  من 
الغرفة  بترحيب  البوسعيدي،  سعود  بن  هالل 
كافة  المتاحة  اإلمكانات  بتقديم  واهتمامها 
لدفع مجاالت التعاون االقتصادي بين مجتمعي 
تحقيق  في  يسهم  ما  الجانبين،  لدى  األعمال 

األهداف والمصالح المشتركة.

48 . صوت األعمال



 غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري واالستثماري 
مع مجلس األعمال الباكستاني

مدير  نائب  الهاملي،  محمد  هالل  السيد  أكد 
مقر  في  استقباله  خالل  أبوظبي  غرفة  عام 
الغرفة، كاًل من الدكتور سيد قيصر أنس، رئيس 
إدارة مجلس األعمال الباكستاني في أبوظبي 
لمجلس  مؤسس  عضو  شهيد  هادي  والدكتور 
األعمال الباكستاني، والسيد محمد إقبال نسيم 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، والسيدة ساديا ريحان 
عضو مجلس اإلدارة، عمق العالقات الثنائية بين 
باكستان،  وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات 
وهو األمر الذي أشار إليه الدكتور سيد قيصر أنس. 
األخوية  العالقات  هذه  من  الرغم  وعلى  
مواصلة  الضروري  من  أنه  إال  والراسخة،  المتينة 
االقتصادي  التعاون  لتوثيق  العملية  الجهود 
أمام  المحتملة  االستثمارية  الفرص  واستغالل 
الجانبين، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون 

االقتصادي بين الطرفين.
األعمال  مجلس  إدارة  رئيس  لفت  كما 
الباكستاني إلى دور هذه اللقاءات الثنائية البارز 

في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المختلفة، 
األعمال  رواد  أمام  القائمة  التحديات  ورصد 
التي  الممكنة  الحلول  وإيجاد  الباكستانيين، 

تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين.
من جانبه، رّحب السيد هالل محمد الهاملي 
مقدرًا  الباكستاني،  األعمال  مجلس  بممثلي 
أُطر  تعزيز  في  تسهم  التي  للغرفة  زيارتهم 

والمستثمرين  أبوظبي  غرفة  بين  التعاون 
في  بالنفع  يعود  ما  اإلمارة،  في  الباكستانيين 

تعزيز بيئة األعمال في أبوظبي.
أبوظبي  غرفة  استعداد  الهاملي  وأّكد 
أي  على  والوقوف  كافة  التسهيالت  لتقديم 
إلى  للوصول  المستثمرين  أمام  قائمة  تحديات 

مستويات جديدة من التعاون الثنائي.

بحث السيد هالل محمد الهاملي، نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز 
خارجية  وزير  نائب  جابلونسك،  بافل  سعادة  مع  االستشارية،  والمجالس 
التعاون  آفاق  تعزيز  سبل  الغرفة،  مقر  في  مؤخرًا  بولندا،  جمهورية 

االستثماري والتجاري بين رواد األعمال في أبوظبي وبولندا.
االستشارية  والمجالس  للمراكز  أبوظبي  غرفة  عام  مدير  نائب  وأّكد 
خالل اللقاء على الدور المهم الذي تضطلع به الغرفة لتوثيق الشراكات 
أبوظبي  إمارة  في  الخاص  القطاع  مؤسسات  بين  الفاعلة  الدولية 
مجموعة  الصدد  هذا  في  مستعرضًا  العالم.  دول  بمختلف  ونظيراتها 
بقطاع  االرتقاء  إلى  سعيًا  الغرفة  تقدمها  التي  والتسهيالت  الخدمات 

األعمال في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
التي  القوة  عناصر  أهم  إلى  المباحثات  خالل  الهاملي  أشار   وقد 
ألهم  جذب  مركز  يجعلها  ما  أبوظبي،  إمارة  في  األعمال  بيئة  بها  تتسم 

غرفة أبوظبي تستقبل نائب وزير خارجية بولندا

المهنية  بالخبرات  مدعومة  النطاق،  واسع  بشكل  االستثمارية  الفرص 
والخدمات الشخصية.

لدى  االستقبال  حفاوة  البولندي  الخارجية  وزير  نائب  ثّمن  ناحيته،  من 
األعمال  رواد  بين  الزيارات  وتبادل  بتكثيف  أمله  عن  ُمعربًا  الغرفة،  زيارته 
اإلماراتيين ونظرائهم في جمهورية بولندا، الفتًا إلى المزايا التي تقدمها 
المجاالت  مختلف  في  االبتكار  وتشجيع  االستثمارات  جذب  بهدف  بالده 
االقتصادية. كما أشاد بافل جابلونسك بالمكانة المرموقة التي تصدرتها 
وبما  والدولية،  اإلقليمية  الخريطة  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
تمتلكه من قدرات وخبرات استثمارية رائدة لتوفير حاضنات أعمال، مشيرًا 
في  الخاص  القطاع  شركات  لتعريف  المشترك  التنسيق  أهمية  إلى 
اإلماراتي  السوقان  يوفرها  التي  واالستثمارية  التجارية  بالفرص  البلدين 

والبولندي على حد سواء.
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غيار  قطع  ومستوردي  السيارات  وكالء  قطاع  عمل  مجموعة  عقدت 
تجارة  لغرفة  التابعة  األعمال  لجان  عن  المنبثقة  أبوظبي،  في  السيارات 
المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  األول  الدوري  اجتماعها  أبوظبي،  وصناعة 

وذلك الختيار ممثليها إلدارة المرحلة المقبلة.
الشركات  أهم  عن  المسؤولين  من  عددًا  ضم  الذي  االجتماع  وشهد 
الرائدة في هذا القطاع، انتخاب أحمد رحمة المسعود نائب رئيس مجلس 
وكالء  قطاع  عمل  مجموعة  رئيس  لمنصب  المسعود،  مجموعة  إدارة 
التنفيذي  المدير  الزبن  سعيد  سليمان  انتخاب  إلى  إضافة  السيارات، 
المجموعة،  رئيس  نائب  لمنصب  هيونداي،   - الماجد  جمعة  لمؤسسة 
والمطابقة  المعايير  قسم  رئيس  حكواتي  براء  انتخاب   وكذلك 
لمنصب  للسيارات،  الفطيم  مجموعة  لدى  التجارية  العالمات  وحماية 

أمين سر المجموعة.
وتستهدف مجموعة عمل قطاع وكالء السيارات ومستوردي قطع غيار 
المثال ال الحصر، تحقيق وخدمة  العام، على سبيل  السيارات في إطارها 
المشكالت  وتبني  وتنميته  السيارات  وشركات  وكاالت  قطاع  مصالح 
لتدريب  المناسبة  الفرص  توفير  إلى  إضافة  لذلك.  الالزمة  الحلول  ووضع 
مع  بالتنسيق  المجال  هذا  في  مشاركتهم  وتوسيع  المواطنين  وتأهيل 

مركز التدريب في الغرفة ووكاالت السيارات.
التعاون  أواصر  تعزيز  إلى  أيضًا  المجموعة  تسعى  ذلك،  على  عالوًة 
بنشاط  الصلة  ذات  والجهات  المستثمرين  بين  التواصل  وإمكانات 
السيارات، وذلك لدى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة 

االتحادية والمحلية.
أبوظبي  غرفة  عام  مدير  نائب  الهاملي،  محمد  هالل  السيد  رّحب  وقد 
عمل  مسيرة  في  المهم  التقدم  بهذا  االستشارية،  والمجالس  للمراكز 
المنشودة  أهدافها  المجموعة  تحقق  بأن  أمله  عن  ُمعربًا  المجموعة، 
الرامي  دورها  تفعيل  عبر  أبوظبي،  في  الخاص  القطاع  مصلحة  فيه  لما 
رصد  على  والمساعدة  أبوظبي،  إمارة  في  السيارات  وكالء  دعم  إلى 
غيار  قطع  ومستوردي  السيارات  وكالء  قطاع  تواجه  التي  التحديات  أهم 

مجموعة عمل قطاع وكالء السيارات التابعة لغرفة أبوظبي تنتخب رئيسًا لها

السيارات، ما يضمن قيام هذا القطاع المحوري بواجبه الكامل في عملية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار الرؤية االقتصادية لإلمارة 2030. 
تهدف  أبوظبي  لغرفة  التابعة  المختلفة  العمل  مجموعات  أن  يُذكر 
كافة،  المعنية  الجهات  مع  التواصل  تعزيز  إلى  الدورية  اجتماعاتها  عبر 

للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة في دعم الشركات والمشروعات.

وصناعة  تجارة  لغرفة  التابع  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس   نظم 
بعنوان  الرقمية  االتصال  وسائل  طريق  عن  تدريبية  عمل  ورشة  أبوظبي 
األعمال  رواد  مع  بالتعاون  وذلك  والخدمات«،  المنتجات  في  »التسعير 
قدمها  التي  التدريبية  الورشة  وشهدت  والتطوير.  اإلدارية  لالستشارات 
سيدات  من  كبير  عدد  حضور  ومتحدث،  معتمد  مدرب  العصايرة،  محمد 
ورائدات األعمال، وتحديدًا صاحبات رخص مبدعة، حيث تجاوز عدد الحضور 

130 مشاركة.
من  العديد  المشاركات  إكساب  في  التدريبية  الورشة  وأسهمت 
المناسب  التسعير  حول  معارفهن  زيادة  أهمها  من  التجارية،   المهارات 
الخدمات.  وتقديم  المنتجات  بيع  ومجاالت  التجارية  أعمالهن  مجال  في 
العامة  والمعارف  التجارية  المعلومات  من  كّمًا  الورشة  قدمت  كما 

الخاصة بتطوير مشروعات رخص مبدعة وسيدات ورائدات األعمال.
على نحو متصل، سلطت الورشة التدريبية الضوء على محاور مهمة 
التسعير  وطرق  التقليدية،  التسعير  طرق  إلى  التعرف  فيها  بما  عدة، 
إلى  للتعرف  أساسية  مهارات  المشاركات  إكساب  إلى  إضافة  الحديثة. 
فتح  الورشة  ختام  وفي  والخدمات.  المنتجات  بين  التسعير  في  الفرق 
ما  كل  حول  المشاركات  واستفسارات  أسئلة  وتلقي  للمناقشة  المجال 

يتعلق بمجال التسعير التجاري.

جاء  للورشة  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  تنظيم  أن  بالذكر  جدير 
استكمااًل للبرامج واألنشطة التي ينظمها بشكل مستمر، ضمن مبادراته 
 2020 للمجلس  االستراتيجية  الخطة  إطار  في  ينفذها  التي  التطويرية 
التنمية  في  المرأة  مشاركة  نطاق  توسيع  إلى  تهدف  والتي   ،2024  -

االقتصادية من خالل ريادة األعمال.
من ناحية أخرى، حققت ندوة مجلس سيدات أعمال أبوظبي االفتراضية 
مبهرًا.  نجاحًا  األعمال«،  قطاع  في  وأهميتها  الفكرية  »الملكية  بعنوان 
الملكية  إلى  خاللها  تعرفن  المشاركات،  من  العديد  الندوة  هذه  وحضر 
في  الرئيسة  أهميتها  سيّما  ال  المجاالت،  مختلف  في  وأنواعها  الفكرية 
لم  إذا  الحماية،  وعدم  للمخاطر  األعمال  تعرض  وكيفية  األعمال،  قطاع 

يتم تسجيلها في حقوق الملكية الفكرية.
للملكية  بيانات  شركة  مع  بالتعاون  جاءت  التي  الندوة  وتناولت 
الفكرية، الحديث حول محاور عدة، منها ماهية الملكية الفكرية، وفئاتها 
الكثيرة وتعريف كل فئة، فضاًل عن تسليط الضوء على جوانب الحماية 
استعراض  إلى  وصواًل  فئة،  كل  توفرها  التي  الحماية  وحدود  فئة،  لكل 
األعمال،  مجال  في  الفكرية  الملكية  في  التسجيل  لضرورة   الندوة 
االستفسارات  جميع  عن  اإلجابة  ثم  الالزمة،  واإلرشادات  النصائح  وتقديم 

المتعلقة بالندوة.

التسعير في المنتجات والخدمات..

50 . صوت األعمال
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