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

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

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

أحد إصدارات موتيڤيت كونكت

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

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

 في الوقت الذي أسّطر فيه هذه الكلمات، نقف شهودًا 
على انطالق وسيلة جديدة من وسائل النقل الجماعي، 

ودخولها عالم الواقع المتاح، بعد نجاح راكبين في اختبار رحلة 
تجريبية على متن فيرجن هايبرلوب. 

فمن شأن تقنية الهايبرلوب التي تسير على األرض 
بسرعة الطائرات عبر أنابيب مفرغة، أن ُتحدث نقلة نوعية في 

نمط نقل الركاب وعمليات الشحن اللوجستي وربط األسواق، 
األمر الذي يؤدي إلى تسريع وتيرة النمو االقتصادي.

وفي حين تم تحقيق هذا اإلنجاز الفريد على ُبعد آالف 
األميال في موقع اختبار فيرجن هايبرلوب بوالية نيفادا في 

 الواليات المتحدة األميركية، فإن نظام النقل المبتكر 
 الجديد هذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بثلة من ألمع العقول 

المبدعة في إمارة أبوظبي.
لقد دخلت شركة فيرجن هايبرلوب مؤخرًا في شراكة 

استراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي في 
أبوظبي التي تعد أول جامعة ذكاء اصطناعي في العالم، 
لدعم تطوير تقنية الهايبرلوب والنقل المستدام من خالل 

تكريس البحوث المتطورة في تقنية الذكاء االصطناعي.
 من خالل هذه الشراكة، استطاعت شركة فيرجن

هايبرلوب االستفادة من أبرز المواهب في العالم وخبراء 
 الذكاء االصطناعي والمنشآت البحثية ذات الطراز الرفيع

في الجامعة.
وال شك أن هذه الشراكة تعد إنجازًا عظيمًا يضاف إلى 

سجالت جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي، المؤسسة 
التعليمية التي تأسست عام 2019، والتي استطاعت خالل 
وقت قصير إبراز مدى أهمية الذكاء االصطناعي ودوره في 

تجاوز التحديات، ما أسهم في ترسيخ مكانة الجامعة وأن تحجز 
مكانها بوصفها منارة لالبتكارات الجديدة وريادة األعمال.

ومن المعروف أن االبتكار وريادة األعمال يشكالن عصبًا 
حيويًا في تقدم وتطور المجتمعات، لذلك تولي دولة اإلمارات 

العربية المتحدة هذين المجالين اهتمامًا كبيرًا، من خالل 
استكشاف اإلمكانات الال محدودة التي ستساعد في تشكيل 

مستقبل الدولة والمنطقة والعالم.
ومن هنا تكتسب جائزة رواد المستقبل التي أطلقتها غرفة 

أبوظبي )انظر الصفحة 12( أهمية بالغة، حيث تهدف إلى 
غرس النهج المبتكر في عقول الشباب منذ نعومة أظفارهم، 
ودعم المواهب وتمكين الجيل الجديد من رواد األعمال الذين 
سيقودون في نهاية المطاف ركب النمو االقتصادي. فنحن 
نولي اهتمامًا كبيرًا لتحفيز ثقافة ريادة األعمال حتى يتمكن 

الطالب من رسم خطة مسيرتهم المهنية واختيار المهام التي 
تناسب شخصياتهم.

 مع أخذ ذلك باالعتبار، يسعدني اإلعالن أن ما يزيد على
3 آالف شاب وشابة شاركوا في النسخة الثانية من جائزة رواد 

المستقبل، حيث تكلل الحدث بمجموعة واسعة من األفكار 
المميزة واالبتكارات، األمر الذي جعل مهمة اختيار المتأهلين 

المائة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم أمرًا بالغ المشّقة. وانطالقًا 
من تطبيق »Study Buddy«، وصواًل إلى زراعة الطحالب 
الدقيقة في اإلمارات، اتسمت جميع االبتكارات واألفكار 

بإحداث أثر كبير في حياتنا، ُمبرهنًة على أهمية وضرورة تشجيع 
روح االبتكار بين الشباب الصاعد.

للشباب اإلماراتي بصمات راسخة وإنجازات وصلت إلى 
هم على  العالمية. ومن خالل االستمرار في تمكينهم وحثِّ

تبني الفكر المبتكر، فإننا سنرى في وقت يسير أننا أصبحنا 
نتعايش بأريحية مع ابتكارات خالقة، مثل تقنية الهايبرلوب في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

محمد هالل المهيري
مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
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المركز  العالمي،  أبوظبي  ــوق  س
قلب  فــي  ــد  ــرائ ال ــي  ــدول ال المالي 
العاصمة أبوظبي، قصة نجاح ال مثيل لها على صعيد أسواق 
للنمو  ُمحركًا  أصبح   ،2015 عام  في  تأسيسه  فمنذ  المال. 
مركزًا  تعد  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  االقتصادي 

رئيسًا للثروات. 
بنظام  يتمتع  الذي  العالمي  أبوظبي  سوق  احتفى  وقد 
خاصة  نزاعات  فض  ونظام  ومحاكم  وتسجيل  تشريعي 
وبهذه  لتأسيسه،  الخامسة  بالذكرى  تدريب،  وأكاديمية 
فضاًل  البارزة،  إنجازاته  يوضح  خاصًا،  تقريرًا  نشر  المناسبة 
وترسيخ  االبتكار  وتعزيز  السوق  احتياجات  بتلبية  التزامه  عن 
األعمال  ورواد  الشركات  يستقطب  ــدًا  رائ مركزًا  مكانته 

لالستفادة من البنية التحتية المتكاملة الخاصة به.
وزير  الصايغ،  علي  أحمد  معالي  أفاد  المناسبة،  هذه  في 
دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بأن مسيرة 
المستمر  الدعم  لوال  لتتحقق  تكن  لم  البداية،  منذ  السوق 
يصبح  أن  أيضًا،  معاليه  وأوضح  الرشيدة،  القيادة  توليه  الذي 

لالستثمار يسّطر أفضل  تمكين  عامل  العالمي  أبوظبي  سوق 
الدولي في أبوظبي خالل السنوات الخمس المقبلة.

بد  ال  انطالقتنا،  بذكرى  نحتفي  »بينما  معاليه:  وأضاف 
من النظر إلى مسيرتنا التي حققناها، فقد تعلمنا من عام 
2020 أن متطلبات السوق يمكن أن تتغير بوقت أسرع مما 
السياسات  بتوفير  باالستمرار  ملتزمون  فإننا  لذلك  نتوقع، 
أنحاء  جميع  من  األعمال  رواد  اختيار  لضمان  الالزم  والدعم 

العالم للسوق بوصفه مركزًا لتنمية وتطوير أعمالهم«.
يستعرض التقرير مسيرة السوق في تأسيس مركز مالي 
االبتكار  دور  على  أجزاؤه  تركز  حيث  قصيرة،  فترة  خالل  دولي 

في تعزيز نجاحاته.
من  واسعة  مجموعة  العالمي  أبوظبي  سوق  ويقدم 
وإدارة  والتأمين  المصرفية  الخدمات  تغطي  التي  الخدمات 

الثروات واألصول ونشاطات سوق رأس المال.
منطقة  في  األولى  القضائية  السلطة  السوق  يعد  كما 
العموم  قانون  تطبق  التي  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
رقمية  محاكم  قاعة  ألول  موطن  وهو  بأكمله،  اإلنجليزي 

المال
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 سوق أبوظبي العالمي 
يعد محورًا مهمًا في 

استراتيجية النمو التي 
 تتبناها العاصمة

اإلماراتية أبوظبي في 
تنويع استثماراتها.

بالكامل في العالم، وأول مركز مالي دولي في المنطقة 
شاماًل  تنظيميًا  وإطارًا  الرقمية  البنوك  ترخيص  نظام  يوفر 
صناديق  لمديري  شامل  عمل  إطار  وأول  االفتراضية  لألصول 

رأس المال المخاطر.
التزام  على  الضوء  العالمي  أبوظبي  سوق  ويسلط 
أبوظبي ببناء قطاع مالي مزدهر، األمر الذي يعد من الركائز 
اإلماراتية.  للعاصمة  األعمال  تنوع  استراتيجية  في  األساسية 
وينعكس ذلك في األرقام التي شملها التقرير الخاص. فقد 
أصواًل  ويدير  تأسيسه،  منذ  سارية  رخصة   2932 السوق  أصدر 
أصبح  فيما  أميركي،  دوالر  مليار   33 نحو  إلى  قيمتها  وصلت 
شخص   16600 على  يزيد  ما  لديه  األعمال  مجتمع  يضم 
الربع  نهاية  حلول  مع  المدرجة  الشركات  ضمن  يعملون 

الثالث من العام الحالي.
مع  شراكة  اتفاقية   166 السوق  وّقع  ذلك،  على  عالوًة 
كيانات مالية أخرى حول العالم، فضاًل عن توقيع 32 مذكرة 

تفاهم مع مشرعي خدمات مالية في 18 دولة مختلفة.
لسلطة  التنفيذي  الرئيس  تنغ،  ريتشارد  أفاد  التقرير  وفي 
بأن  العالمي،  أبوظبي  سوق  لدى  المالية  الخدمات  تنظيم 
من  حديثة  مالية  خدمات  بيئة  توفير  في  أسهمت  السلطة 
خالل تبني حلول رقمية متطورة إلعادة هيكلة نطاق التشريع 

المحلي واإلقليمي والعالمي.
تعزيز  في  مواردها  تخصيص  السلطة  »تواصل  وأضاف: 
الطلب  لمواكبة  آمنة  بيئة  ضمن  واالبتكار  األعمال  كفاءة 

والتحديات  المالية  الخدمات  قطاع  في  باستمرار  المتغير 
أول  تدشين  من  وانطالقًا  الناشئة.  الشركات  تواجهها  التي 
نظام  أول  إطالق  إلى  وصواًل   ،2016 عام  في  تشريع  آلية 
تنظيم  سلطة  تلتزم   ،2019 عام  رقمية  بنوك  ترخيص 
ركب  بريادة  العالمي  أبوظبي  سوق  لدى  المالية  الخدمات 

تحول القطاع«.

الهيكل التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي

سلطة تنظيم 
سلطة التسجيلالخدمات المالية

 محاكم سوق
أبوظبي العالمي

أكاديمية سوق أبوظبي العالميمركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي
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على نحو متصل، تعد اإلمارات العربية المتحدة أكبر مركز 
الشرق  منطقة  في  الناشئة  للشركات  المالية  للتكنولوجيا 
األوسط وشمال أفريقيا، حيث استحوذت على أكبر عدد من 
 )%47( والتمويالت  والصفقات   )%46( الناشئة  الشركات 
في عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن سوق أبوظبي 

العالمي بالتعاون مع شركة ماجنيت لالستشارات.
وكجزء من استراتيجيته لريادة تطوير حلول التكنولوجيا 
في  العالمي  أبوظبي  سوق  شارك  المستدامة،  المالية 
استضافة قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية، الحدث السنوي 
األوسط  الشرق  بمنطقة  المالية  التكنولوجيا  في  المختص 
المؤسسات  سقفه  تحت  يستقطب  حيث  أفريقيا،  وشمال 
المتخصصة  الناشئة  والشركات  والمحلية  العالمية  المالية 
في التكنولوجيا المالية والمستثمرين والهيئات التشريعية 
مستجدات  في  الخبرات  وتبادل  للتواصل  األعمال  ومجتمع 
خبراء فيها  يشارك  حوارية  ــدوات  ن تبني  مع   القطاع 

في القطاع.
االستراتيجية   - أول  تنفيذي  مدير  الهاملي،  جمعة  يقول 
سوق  »أصبح  العالمي:  أبوظبي  سوق  لدى  األعمال  وتطوير 
المالية  التكنولوجيا  لقطاع  منارًة  اليوم  العالمي  أبوظبي 

واالبتكار التكنولوجي في المنطقة«.
المالي،  المركز  في  القضائي  الهيكل  مسيرة  وعن 
سوق  لمحاكم  التنفيذي  الرئيس  أالن،  فيتز  ليندا  أوضحت 
أبوظبي العالمي، أن قصته بدأت في عام 2015، متمسكًا 

وفض  القضائية  الخدمات  في  عالميًا  رائدًا  ليصبح  بالتزامه 
مختلف  خوض  عاتقنا  على  »أخذنا  ليندا:  تقول  النزاعات. 
أعمالها  في  المحكمة  تتبناه  الذي  النهج  في  التحديات 
الخالفات  فض  طريقة  تغيير  لمحاولة  بجد  والسعي 
قمنا إننا  أقول  أن  سروري  دواعي  من  اآلن،  األطــراف.   بين 
النزاعات على  بتغيير مفهوم عملية القضاء وخدمات فض 

الصعيد العالمي«.
بجائزة  العالمي  أبوظبي  سوق  فوز  في  ذلك  وينعكس 
جوائز  ضمن  ملحوظًا«  تقدمًا  تحرز  قضائية  سلطة  »أفضل 

مجلة التحكيم العالمية.
أنها على  اليوم  إنجازاتنا  إلى  »ننظر  فيتز:   وأضافت 
خالل المزيد  لتقديم  قدمًا  نتطلع  لكننا  مميزة،   بداية 

السنوات المقبلة«.
اإلمارات  دولة  في  المالية  الخدمات  قطاع  دعم  وبهدف 
رواد المستقبل في القطاع، أطلق  المتحدة وتنمية  العربية 
 ،2018 عام  الخاصة  أكاديميته  العالمي  أبوظبي  سوق 

جوائز المركز المالي
 •  أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق
 األوسط وشمال أفريقيا - من مجلة جلوبل

إنفستور )2016 - 2019(

 •  أفضل مركز مالي دولي في أوروبا والشرق
األوسط وأفريقا )2019 - 2020(

جوائز تكنولوجيا المال
•  أفضل مشرع لتكنولوجيا المال للعام )2018(

•  الجهة الرقابية األكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا 
 المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا )2018(

جوائز سلطة تنظيم الخدمات المالية
•  أفضل فريق قانوني في الشرق األوسط لعام 2019

•  الفريق القانوني المجتمعي للعام في الخدمات 
المالية 2019

•  الفريق القانوني المجتمعي للعام في االبتكار 2019

•  الفريق القانوني المجتمعي للعام في الخدمات 
المالية 2020

•  الفريق القانوني المجتمعي للعام في االبتكار 2020

جوائز حل النزاعات
أفضل سلطة قضائية تحرز تقدمًا ملحوظًا )2020(  •

الجوائز

 »تعلمنا من عام 2020 أن متطلبات السوق
 يمكن أن تتغير بوقت أسرع مما نتوقع، لذلك
فإننا ملتزمون باالستمرار بتوفير السياسات 
 والدعم الالزم لضمان اختيار رواد األعمال من

جميع أنحاء العالم للسوق بوصفه مركزًا لتنمية 
وتطوير أعمالهم«.

معالي أحمد علي الصايغ،
وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي

المال
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ومناهج  التعليمية  الدورات  من  واسعة  مجموعة  توفر  حيث 
شهادات ماجستير تناسب تطلعات الخريجين الجدد الباحثين 
عن فرصة لخوض مسيرة مهنية في قطاع المال، إلى جانب 

التنفيذيين الساعين لتجديد وتدعيم مهاراتهم.
3 آالف مشارك في  ومنذ تدشينها أيضًا، تم تسجيل نحو 
فصل   300 نحو  تقديم  في  نجحت  كما  السوق.  أكاديمية 
وإطالق أربعة برامج رائدة ورحبت بما يصل إلى 300 مشارك 
بها.  الخاص  الوطني  التنمية  برنامج  في  اإلمارات  أبناء  من 
أبوظبي  سوق  أكاديمية  أن  أيضًا،  الخاص  التقرير  وأوضح 
العالمي وفرت نحو 300 وظيفة في القطاع الخاص ضمن 

قطاعات الطاقة واالستشارات والخدمات المصرفية.
وهيئة  العالمي  أبوظبي  سوق  أكاديمية  ووّقعت 
في  التجاري  أبوظبي  وبنك  أبوظبي  إلمارة  البشرية  الموارد 
تأكيد  بهدف  تعاون  اتفاقية  الحالي،  العام  من  أكتوبر  شهر 

لألعمال  تعليمية  منصة  لتطوير  االستراتيجي  التعاون 
المصرفية في سوق أبوظبي العالمي، بهدف تنمية مهارات 
اإلماراتية  البشرية  والموارد  الكوادر  من  مجموعة  وقدرات 
برنامج  ضمن  المصرفي  المجال  في  للعمل  وإعدادهم 
مع  وتطويرها  تصميمها  تم  التي  المبادرة  المصرفيين، 

معهد لندن للصيرفة والتمويل.
بنك  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  صايغ،  أندريه  وقال 
في  الجوهري  المبادرة  بدور  »نثق  حينها:  األول،  أبوظبي 
إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم المصرفي، والتأسيس 

لمنظومة عمل مالية تدعم التطلعات التنموية لإلمارة«.
علي  أحمد  معالي  أكد  المستقبل،  استشراف  وفي 
خالل  يستمر  سوف  العالمي  أبوظبي  سوق  أن  الصايغ 
تكللت  التي  قدراته  تمكين  في  المقبلة  الخمس  السنوات 
قطاع  في  النمو  مجاالت  من  واالستفادة  األعمال  دعم  في 

 أكاديمية سوق 
أبوظبي العالمي توفر 
منصة تعليمية لألعمال 

المصرفية بهدف 
تنمية الموارد البشرية 

وإعدادهم للعمل ضمن 
برنامج المصرفيين.

سوق أبوظبي العالمي.. حقائق وأرقام

116
اتفاقية شراكة

موقعة بين سوق 
أبوظبي العالمي 

وسلطات تشريعية مالية 
رائدة في العالم

33 مليار
دروالر أميركي إجمالي

األصول المدارة

32
مذكرة تفاهم

في 18 دولة مختلفة 
وّقعها سوق أبوظبي 

العالمي مع مؤسسات 
تشريعية مالية

ما يزيد على

2932
مؤسسة مسجلة تحت 
سوق أبوظبي العالمي

المصدر: سوق أبوظبي العالمي 
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والسلع  النفطية  والمشتقات  المصرفية  والخدمات  البنوك 
والطيران ومجتمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا 

ليصبح ممكننًا دوليًا أفضل لالستثمار في أبوظبي.
يقول معاليه: »أتطلع إلى المراحل المقبلة من مسيرتنا 
محليًا  لألعمال  رائدًا  مركزًا  ليس  السوق،  مكانة  نعزز  بينما 
حققناها  التي  اإلنجازات  إن  وعالميًا.  بل  وحسب،  وإقليميًا 
باستمرار  السوق  احتياجات  بمتابعة  الكامل  والتزامنا 

والتطور، ستشكل مسيرتنا القادمة«.
سوق  أن  إال  الكثير،  تحقيق  يجب  أنه  جيدًا  »أعلم  وأضاف: 
أبوظبي العالمي ال يزال أمامه العديد من اإلنجازات الواعدة 
التي يمكنه تحقيقها، إذ نتطلع قدمًا للمضي في مسيرتنا 
الرامية إلى تعزيز النمو والتطور لمستقبل أكثر ازدهارًا لدولة 
أبوظبي  وإمارة  العموم،  على  المتحدة  العربية  اإلمارات 

بشكل خاص«. 

ما يزيد على

 5 آالف
مشارك

من 70 دولة في قمة 
أبوظبي للتكنولوجيا 

المالية

%30 
وقت وتكلفة أقل
باستخدام منصة 

محاكم سوق أبوظبي 
العالمي اإللكترونية

3 آالف
مشارك صناعي 

مسجل في أكاديمية 
سوق أبوظبي 

العالمي منذ عام 2018

أكثر من

340 حاًل
من منصة 

»AccessADMG« التابعة 
للسلطة التشريعية في 
سوق أبوظبي العالمي

»انطالقًا من تدشين أول آلية تشريع 
في عام 2016، وصواًل إلى إطالق 
أول نظام ترخيص بنوك رقمية عام 

2019 ، تلتزم سلطة تنظيم الخدمات 
المالية لدى سوق أبوظبي العالمي 

بريادة ركب تحول القطاع«.
ريتشارد تنغ،

الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية 
لدى سوق أبوظبي العالمي.

المال
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دولة اإلمارات العربية المتحدة في تعزيز 
أوساط  بين  األعمال  ريادة  روح  وتحفيز 
توفير  عبر  الــروح  هذه  وشجعت  دعمت  ولطالما  أبنائها، 
الضريبة،  وخفض  الناشئة  للشركات  المواتية  التشريعات 
أبوظبي  العاصمة  أن  بيد  الكبير،  الحكومة  دعم  جانب  إلى 
غرس  مع  التوجه،  هذا  من  أبعد  خطوات  اتخاذ  إلى  تسعى 
بذور ريادة األعمال لتكون مقومًا أساسيًا بين اإلماراتيين في 
المبتكرين  مع  التواصل  عبر  وذلك  األولى،  عمرهم  مراحل 

الشباب ورواد أعمال المستقبل في المدارس والجامعات. 
للعام  المستقبل  رواد  لجائزة  الثانية  الدورة  وشهدت 
إقبااًل  أبوظبي،  وصناعة  تجارة  غرفة  نظمتها  التي  الحالي 
حيث  الجائزة،  فئات  ضمن  والناشئة  الشباب  ِقبَل  من  كبيرًا 
قنوات  مختلف  من  مشارك   3000 من  أكثر  لها  تقدم 
في  مشارك   100 منهم  تأهل  انطالقها،  منذ  التسجيل 
والشباب  للناشئين  واالبتكار  لإلبداع  المستقبل  رواد  معرض 
االفتراضي، في حين قام بالتصويت للمشروعات االبتكارية 

التي استعرضها المشاركون ما يزيد على 5600 مصّوت.
غرفة  عام  مدير  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  يقول 
رواد  جائزة  من  الثانية  النسخة  في  شهدناه  ما  »إن  أبوظبي: 
على  يبعث  خالقة،  ومشروعات  ابتكارات  من  المستقبل 
الفخر واالعتزاز، حيث نرى أبناء اإلمارات وهم يرسمون مالمح 
المستقبل المشرق، بإمكاناتهم الال متناهية التي تؤهلهم 

بكل اقتدار للتزاحم في ميادين التنافسية العالمية«.

نجحت

قوام المستقبل
من خالل التواصل والتعاون مع مؤسسي الشركات الناشئة في مراحلها األولية، تقود العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي ركب ثقافة ريادة األعمال بما يتوافق واستراتيجيتها في تنويع االقتصاد.

ألهم  جذب  منصة  الجائزة  هذه  »تعد  سعادته:  وأضاف 
للدولة  المشرّفة  الصورة  تعكس  التي  الوطنية  المواهب 
يجّسد  الذي  وبالشكل  األعمال،  وريادة  االبتكار  مضمار  في 
طموح  واعد  جيل  بناء  إلى  الرامية  المجتمعية  مسؤوليتنا 

قادر على مواكبة المستقبل«.
أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  عام  مدير  جانب  إلى 
حضرت  التي  البارزة  الشخصيات  من  ــدًا  واح كان  الذي 
أبوظبي  غرفة  في  االفتراضية  الجوائز  توزيع  مراسم 
من  كل  حضر  المستقبل،  رواد  بجائزة  الفائزين  وتكريم 
التنمية  دائرة  وكيل  البلوشي  عبدالكريم  راشد  سعادة 
دائرة  وكيل  الحمادي  عامر  وسعادة  بأبوظبي،  االقتصادية 
الناصري  عبيد  وموزة  أبوظبي،  في  والمعرفة  التعليم 
لتطوير  خليفة  صندوق  في  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس 
عام  مدير  نائب  القبيسي  غرير  عبداهلل  والسيد  المشاريع، 
- والتعليم  التربية  وزارة  عن  ممثلين  إلى  إضافة   الغرفة، 

المدرسة اإلماراتية.
تعد  المستقبل  رواد  جائزة  أن  المهيري  سعادة  وأوضح 
بوصفها  الغرفة  دور  تؤكد  مبادرات  سلسلة  من  واحــدًة 
اإلمارات  »مئوية  مستهدفات  تحقيق  في  أصياًل«  »مساهمًا 
االقتصادية  للتنمية  أبوظبي  ــارة  إم وخطة   »2071
لقطاع  النمو  مجاالت  توسيع  إلى  والرامية  المستدامة، 
ريادة  ثقافة  وتعزيز  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

األعمال وتنمية المواهب.
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 سعادة محمد هالل 
المهيري، مدير عام 

غرفة أبوظبي، وعدد 
من إداريي الغرفة خالل 

حفل توزيع جوائز رواد 
المستقبل االفتراضي.

وكيل  البلوشي،  عبدالكريم  راشد  سعادة  أكد  بدوره، 
دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي، مدى حرص الدائرة على 
الشباب  والمبدعين  للمبتكرين  المطلوب  الدعم  تقديم 
بناء  في  األساسية  الركيزة  يشكلون  الذين  والناشئين 
مستقبل قائم على المعرفة واالبتكار والتكنولوجيا، وذلك 
التي  المبتكرة  ومشروعاتهم  النيّرة،  أفكارهم  خالل  من 
اإلمارات  مكانة  تعزيز  في  وتسهم  الوطني  االقتصاد  تدعم 
بوجه  أبوظبي  وإمارة  العموم،  وجه  على  المتحدة  العربية 
أهم  في  للمنافسة  العالمية،  االبتكار  خريطة  على  خاص، 

األسواق والجوائز العالمية«. 
كما أشار سعادة البلوشي إلى الدور الرئيس الذي تقوم 
المبتكرين  وتبني  المبتكرة  األفكار  دعم  في  الدائرة  به 
رواد  جائزة  إطالقها  في  بوضوح  تجلى  الذي  اإلماراتيين 
االقتصاد  وزارة  مع  والشراكة  بالتعاون  واالبتكار  التكنولوجيا 
2017، فضاًل عن برنامج »تكامل« الذي يعمل على  منذ عام 
تنظيم سلسلة من جلسات »صناع االبتكار« بهدف استعراض 
ما  مختلفة،  مجاالت  في  الحديثة  واالبتكارات  االختراعات  أبرز 
النمو  مسيرة  في  اإلماراتيين  المبدعين  إسهامات  من  يعزز 

االقتصادي التي تشهدها الدولة.

من ناحيتها، قالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي 
باإلنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: »نحن فخورون 
واالبتكار  لإلبداع  المستقبل  رّواد  جائزة  في  بمشاركتنا 
الحتضان  مثالية  منصة  تشكل  التي  والشباب  للناشئين 
رواد  من  القادم  للجيل  االبتكارية  المشروعات  وتشجيع 
األعمال الشباب في اإلمارات العربية المتحدة، حيث تتوافق 
خليفة  صندوق  في  االستراتيجية  وأهدافنا  الجائزة  أهداف 

المتمثلة في دعم رواد األعمال«.
خدمات  خليفة  صندوق  في  »نوفر  الناصري:  وأضافت 
حيوية ألصحاب المشروعات الريادية من ضمنها االستشارات 
مختلفة،  مجاالت  في  والتطوير  التدريب  وخدمات  االحترافية 
والمالية  المالية،  واإلدارة  العمل،  خطط  ــداد  إع مثل 
إسهام  من  كجزء  وذلك  والمزيد،  األفكار،  وتوليد  المبسطة، 
الصندوق في تحقيق رؤية أبوظبي االقتصادية، وبما يتواءم 
وفي  الوطني.  االقتصاد  وتنويع  المستدامة  التنمية  وخطط 
متمنين  العام  نسخة  في  الفائزين  نهنئ  المناسبة  هذه 
نحو مسيرتهم  في  اإلمــاراتــي  وللشباب  األفضل   لهم 

ريادة األعمال«.
وقد نجحت الغرفة، منذ انطالق النسخة الثانية من الجائزة، 
في تنظيم ما يزيد على 168 ورشة عمل توعوية للجامعات 
وللمدارس في مجال ريادة األعمال، بهدف تحفيزهم لالبتكار 

وإطالق العنان لطاقاتهم اإلبداعية.

»تحرص الدائرة على تقديم الدعم المطلوب للمبتكرين 
والمبدعين الشباب والناشئين الذين يشكلون الركيزة 

األساسية في بناء مستقبل قائم على المعرفة 
واالبتكار والتكنولوجيا«.

سعادة راشد عبدالكريم البلوشي،
وكيل دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي
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الفائزون بجوائز رواد المستقبل 
فئة المدارس الحلقة الثانية

المشروعالفئةالفائز

حياةأفضل منتج قابل لالستثمارمطر علي الحوسني

Agribotأفضل فكرة مشروع لالستثمارسانيات مانيكاندان وساي ساهانا مانيكاندان

الطرق اآلمنة - صفر حوادثأفضل ابتكار لالستثمارمرزوقة فاطمة وموزههيدا أحمد

إسوارة مريضأفضل مشروع تقنيعليا علي سعيد الدرعي

Study Buddy APPأفضل تطبيق موبايلريم جاسم البلوشي

فئة المدارس الحلقة الثالثة

المشروعالفئةالفائز

S E N T I N E Lأفضل منتج قابل لالستثمارحمدة عيسى المنصوري، ونيها بينوي، ومارك ألبيرت

البيت اآلمنأفضل فكرة مشروع لالستثمارزايد مطر الكتبي وراشد عبيد السعدي

آذان السائقأفضل ابتكار لالستثمارسالمة الحوسني ونورة العبيدلي ومريم الحمادي ولطيفة الجنيبي

Autonomous walking shoesأفضل مشروع تقنيشمة علي سعيد سالم الدرعي وفاطمة حمد بطي حمد الدرعي

فاطمة جاسم المزروعي وشما محمد حمد المهيري ونورة 
مبارك علي سلطان الكتبي

Homespitalأفضل تطبيق موبايل

فئة الجامعات

المشروعالفئةالفائز

Finllectأفضل منتج لالستثمارميمونة محمد إبراهيم نالخاند وَأليا فاطمة شكيل أحمد

أسماء سعيد راشد اليماحي وهدى محمد السيد الهاشمي 
وحمدة عبدالله علي آل محمد

زراعة الطحالب الدقيقة في اإلماراتأفضل فكرة مشروع لالستثمار

Multi-saver sensorأفضل ابتكار استثماريفاطمة حسن عوض عبدالله الشامسي

Offyceأفضل مشروع تقنيسيدانت شارما وكوشديب سينغ وفيومي باثاك

ميثة ساعد محمد عبدالله الكعبي وسلسبيل محمد ووضحة 
برمان الشامسي

رحلتيأفضل تطبيق موبايل

 أعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي الفائزين في تحدي 
االبتكار التابع لمهرجان فينتك أبوظبي 2020.

الصغيرة  الشركات  لدعم  ــرى  األخ المبادرات  ومــن 
والمتوسطة التي تستمر في تحقيق النجاحات في أبوظبي، 
رواد  تمّكن  التي   »Hub71« العالمية  التكنولوجيا  منصة 
العربية  ــارات  اإلم دولة  في  أعمالهم  إطالق  من  األعمال 
المتحدة في بتكلفة تنافسية للغاية، ويستطيع رواد األعمال 
األعمال  مؤسسي  مجتمع  من  االستفادة  المنصة  راية  تحت 
وقانونية  تجارية  أطر  ضمن  األعمال  وممكني  والشركاء 

دولية مرموقة.
 19 انضمام  عن   »Hub71« أعلنت  نوفمبر،  شهر  ففي 
شركة ناشئة إلى مجتمع األعمال المتنامي بوتيرة متسارعة، 
الشركات  من  أكبر  عددًا  تضم  الجديدة  المجموعة  وأصبحت 

الناشئة التي أسستها سيدات أعمال.
كما أفادت وكالة أنباء اإلمارات )وام(، بأن الشركات التي 
ما  الجديدة،  المجموعة  من   %30 تشّكل  سيدات  أسستها 
سات اللواتي اخترن االنخراط في  يشير إلى تزايد عدد المؤسِّ

مجتمع »Hub71« المتنوع والنابض بالحياة.
تم  والتي  سيدات،  أسستها  التي  الشركات  وشملت 
بوكس  »وايت   ،»Hub71« عائلة  إلى  لالنضمام  اختيارها 
تساعد  مجانية  تنبؤات  توفر  إماراتية  شركة  وهي  آر«،  إتش 

ريادة األعمال
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الشركات في تسهيل عملية التوظيف، أو التفاعل، أو إعادة 
 التدريب إضافًة إلى شركة يانزو المصرية التي طورت نظام
مجموعة  وتوصيل  والبحث  وشراء  لحجز  افتراضيًا  مساعدة 
الشخصية  والخدمات  التسوق  تشمل  الخدمات  من  واسعة 

وإجراءات السفر.
 ،2019 Hub71 منذ تدشينها في  وهكذا تمكنت منصة 
 75 على  يزيد  ما  إلى  الناشئة  الشركات  مجتمع  توسيع  من 
واسعة   »Hub71« موارد  من  تستفيد  عالمية  ناشئة  شركة 
مجتمع  قدرات  من  واالستفادة  عالميًا  واالنتشار  النطاق، 
التي  الناشئة  للشركات  ويمكن  المنصة.  في  األعمال 

برنامج  من  أيضًا،  تستفيد  أن  الموضوعة،  المعايير  تلبي 
الحوافز الذي يوفر دعمًا كاماًل بما يصل إلى 100% للسكن 
والمساحات المكتبية وضمانًا صحيًا، ومساحات العمل في 

منصة »WeWork x Hub71« لمدة ثالث سنوات.
لمنصة  التنفيذي  الرئيس  اليافعي،  هرهره  حنان  تقول 
من  مجموعة  ألحدث  المتنوع  الطابع  »يعكس   :Hub71
التزامنا   Hub71 منصة  إلى  تنضم  التي  الناشئة  الشركات 
على  للتكنولوجيا  رائد  مركزًا  عالميًا  أبوظبي  جاذبية  بتعزيز 
الناشئة  الشركات  أفضل  يناسب  وبما  العالم،  مستوى 

أكثرها تميزًا من جميع أنحاء العالم«.
وأضافت اليافعي: »إنه ألمر يبعث على السرور أن أشهد 
دولة  من   Hub71 في  الشركات  هذه  نصف  من  يقرب  ما 
بشكل  األعمال  رائدات  تجد  وأن  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
بما  لدينا،  األعمال  مجتمع  ضمن  المناسبة  وجهتهن  خاص 

يضمن تعزيز شركاتهن«.
المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  أعلن  متصل،  نحو  على 
تحدي  في  الفائزين  العالمي  أبوظبي  وسوق  المركزي 
في  2020 أبوظبي  فينتك  لمهرجان  التابع   االبتكار 
أفكار  بتقديم  المقدمين  توكيل  تم  حيث  الرابعة،  نسخته 
الخدمات  قطاع  يواجهها  التي  التحديات  تحاكي  مبتكرة 
الشركات  لقطاع  المالية  الخدمات  حلول  مثل  المالية، 
وحلول  المالية  الخدمات  ورقمنة  والمتوسطة  الصغيرة 

التكنولوجيا التشريعية.
يوكودو  شركة  الفائزة  السبع  الشركات  قائمة  وشملت 
تتضمن  رائدة  جهات  مع  للعمل  توكيلها  تم  التي  اإلماراتية 
بنك أبوظبي األول، ومصرف أبوظبي اإلسالمي، وبنك أنجلو 
وسلطة  الصادرات،  الئتمان  واالتحاد  التجاري،  الخليجي   -
من  العالمي،  أبوظبي  سوق  لدى  المالية  الخدمات  تنظيم 
أجل تطوير حلول ممكنة لمعالجة مشكلة معينة عن طريق 

إثبات مفاهيم الحلول المقترحة. 
الفائزة  الناشئة  الشركات  ستكون  ذلك،  على  عالوة 
بطلب  للتقدم  مؤهلة  المشاركة  الكبرى  والشركات 
واختبار  تطوير  مواصلة  أجل  من  منح  تمويل  على  للحصول 

حلولهم في مختبر سوق أبوظبي الرقمي.
)بالس  كابيتال  فينتشر  بالس  شركة  أعلنت  جهتها،  من 
في سي( عن إطالق أنشطتها وصندوقها االستثماري بقيمة 

»إنه ألمر يبعث على السرور أن أشهد ما يقرب من 
نصف هذه الشركات في Hub71 من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وأن تجد رائدات األعمال بشكل خاص 
وجهتهن المناسبة ضمن مجتمع األعمال لدينا، بما 

يضمن تعزيز شركاتهن«.
حنان هرهره اليافعي،

Hub71 الرئيس التنفيذي لمنصة

 Hub71 تعد منصة 
مركزًا لما يزيد على 75 

شركة ناشئة عالميًا.

 شريف البدوي، 
الشريك المؤسس في 

»بالس في سي«.
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 100 على  يزيد  ما  في  لالستثمار  أميركي،  دوالر  مليون   60
األولى  بمراحلها  الناشئة  التقنية  في  متخصصة  شركة 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، متوقعًة طفرة في 

قطاع التكنولوجيا لمرحلة ما بعد وباء كورونا.
من  اثنان  أسسها  التي  سي«  في  »بالس  وستستثمر 
والشركات  األعمال  ريادة  مجتمع  في  المتمرسين  الخبراء 
السابق  التنفيذي  المدير  البدوي  شريف  وهما  الناشئة، 
شركات  في  االستثماري،  الخبير  حيدر  وحسن  بجوجل، 
التكنولوجيا وممكنات التكنولوجيا في القطاع، ما يتضمن 
الخدمات  إلى  إضافًة  والتعليم.  والصحة  المال  تكنولوجيا 

اللوجستية والمحتوى والتجارة اإللكترونية.
في  »بالس  في  المؤسس  الشريك  حيدر،  حسن  يقول 
سي«: »تتسابق الشركات الناشئة ورواد األعمال في منطقة 
بمختلف  حلول  تطوير  نحو  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
والتعليمية  والمالية  الصحية  التكنولوجيا  مثل  المجاالت، 
تواكب التطور المستمر الحتياجات المستهلك خالل الحقبة 
الراهنة. عالوًة على ذلك تقدم الحكومات للقطاعات دعمًا 

كبيرًا غير مسبوق«.
بناء  في  بقوة  لالستثمار  الشركة  »تخطط  ــاف:  وأض
محفظة متنوعة على نطاق واسع من الشركات الناشئة في 
مرحلة التأسيس، وذلك على مدى السنوات الثالث المقبلة. 

كما يستهدف الصندوق 120 شركة«.
من جهته، أوضح زميله شريف البدوي، الشريك المؤسس 
الشركات  من  العديد  في  الشركة  فريق  استثمار  أن 

من  الفريق  يمّكن  أن  شأنه  من  السنين،  مر  على  الناشئة 
كما  للمؤسسين.  الدعم  من  المناسب  المستوى  تقديم 
الخبرة،  ذوي  من  كبير  دعم  توقع  من  المؤسسين  يمّكن 
المشغلين من  فريدة  شبكة  إلــى  الوصول  عن   فضاًل 

والموجهين والمستثمرين. 
الشراكة  جسور  مد  إلى  الشركة  تطلعات  البدوي،  وأكد 
في  للمساعدة  والمبتكرين،  المميزين  األعمال  رواد  مع 

تأسيس أعمال ناجحة واإلسهام في اقتصاد إقليمي نشط. 

 حسن حيدر، 
الشريك المؤسس في 

»بالس في سي«.
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المناخ  تعزيز  على  باستمرار  أبوظبي 
المحلي  االقتصاد  وتنافسية  االستثماري، 
االستثمارية  الفرص  من  والمزيد  المبادرات  عبر  اإلمارة،  في 
تعزيز  عن  فضاًل  النفط،  عن  بعيدًا  القطاعات  مختلف  في 

البيئة التشريعية لضمان حقوق المستثمرين.
باإلمارات  المباشر  األجنبي  االستثمار  قانون  ويشكل 
لبيئة األعمال ومناخ االستثمار  المتحدة، قفزة نوعية  العربية 
األجنبية  االستثمارات  أمام  جاذبيتها  من  يعزز  إذ  الدولة،  في 

المباشرة واستقطابها.
المستثمرين  بإمكان  أصبح  القانون،  هذا  وبموجب 
المباشر«  األجنبي  االستثمار  »رخصة  إصدار  اليوم،  األجانب 
تتيح  التي  أبوظبي   - االقتصادية  التنمية  دائرة  خالل  من 
أبوظبي إمــارة  في  المشاريع  تملك  األجنبي   للمستثمر 

بنسبة %100.
األجنبي  االستثمار  قانون  على  األخيرة  التعديالت  قبل 
أعمالها  تأسيس  إلى  الرامية  الشركات  على  كان  المباشر، 
على  فيها  يستحوذ  إماراتي،  مواطن  مشاركة  الدولة  في 

51% من أصول الشركة.

تؤكد

العاصمة اإلماراتية أبوظبي تطرق أبواب االستثمار على الصعد كافة، المحلية والخارجية، بهدف 
تحفيز تنوعها االقتصادي.

وضمن استراتيجيتها لدعم مناخ االستثمار في أبوظبي، 
رخص  إصدار  في  أبوظبي   - االقتصادية  التنمية  دائرة  بدأت 
للمستثمرين األجانب مؤخرًا ضمن آلية تقديم سهلة للغاية.

يمكن  للغاية،  وبسيطة  سهلة  تقديم  آلية  وضمن 
ضمن  المباشر«  األجنبي  االستثمار  »رخصة  على  الحصول 
الزراعة  تشمل  قطاعات  في  متنوعًا  اقتصاديًا  نشاطًا   122
بين  ما  يــراوح  رأسمال  وتستهدف  والخدمات،  والصناعة 

مليونين إلى 100 مليون درهم، أو ما يزيد على ذلك.
أوضح  )وام(،  ــارات  اإلم أنباء  وكالة  إلى  حديثه  وفي 
معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية االقتصادية 
يعمد  المباشر  األجنبي  االستثمار  رخصة  قرار  أن  أبوظبي،   -
المستثمرين  وتشجع  تحفز  آمنة،  استثمارية  بيئة  خلق  إلى 
وتضمن استمرارية ونجاح الشركات األجنبية، فضاًل عن جذب 
من  يعزز  ما  المتطورة،  التقنيات  على  القائمة  الصناعات 
مسارات التنويع االقتصادي عبر توفير فرص استثمارية واعدة.

األجنبي  االستثمار  قانون  تطبيق  »إن  الشرفاء:  يقول 
رخصة  إصــدار  عبر  أبوظبي  إمــارة  مستوى  على  المباشر 
االستثمارات  قاعدة  توسيع  في  يسهم  األجنبي  االستثمار 
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المحلي  اإلنتاج  وتعزيز  المال  رأس  حجم  وزيــادة  األجنبية 
وتنويعه وزيادة صادرات اإلمارة من السلع والخدمات«.

من جانبه، أفاد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل 
األجنبي  االستثمار  رخصة  من  المستفيدين  بأن  الدائرة، 
في  والمقيمون  المواطنين  غير  األجانب  المستثمرون  هم 
الدولة، والمستثمرون األجانب في الخارج، بمن فيهم األفراد 
تزاول  التي  األجنبية  والشركات  االعتباريون  األشخاص  أو 

مشروعات االستثمار األجنبي المباشر.
وتشمل رخصة االستثمار األجنبي مجموعة من األنشطة 
الحبوب  ــة  زراع فيها  بما  الــزراعــة،  قطاع  في  المتنوعة 
والفاكهة  الخضراوات  ــة  وزراع البقولية،  والمحاصيل 
إلنتاج  الدعم  أنشطة  إلى  إضافة  وغيرها.  والحمضيات 
المحاصيل واإلنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر 

وغيرها من األنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي.
صناعة  على  فتنطوي  الصناعي  القطاع  أنشطة  أما 
والمنتجات  والملبوسات  والمشروبات،  الغذائية  المنتجات 
الجلدية، ومنتجات الخشب والفلين، فضاًل عن صناعة اللدائن 
والمطاط التركيبي في أشكاله األولية، واألسمدة ومبيدات 

اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى وغيرها.
التشريعات  ضمن  الخدمية  األنشطة  قائمة  أن  كما 
على تشتمل  الرخصة  هــذه  تتضمنها  التي   السارية 
المحاسبية  واألنشطة  القانونية،  االستشارات  مكاتب 
واألنشطة  الضريبية،  واالستشارات  الحسابات  ومراجعة 
وعيادات  الطبية  العيادات  وأنشطة  والهندسية،  المعمارية 
الحاسوبية  البرمجة  وأنشطة  البيطرية  واألنشطة  األسنان 
المجال  في  والتطوير  البحث  وأنشطة  االستشارية  والخبرة 

العلمي وغيرها.
يقول راشد البلوشي: »إن إجراءات إصدار رخصة االستثمار 
للدائرة  التابع  لألعمال  أبوظبي  مركز  عبر  المباشر  األجنبي 
أساسية،  خطوات  ثالث  سوى  تتطلب  وال  وسريعة،  سهلة 
بعد  واالعتماد  بالموافقة  مرورًا  الرخصة  طلب  بتقديم  تبدأ 
كافة،  واإلجراءات  المستندات  واستكمال  الشروط  استيفاء 
باسم  مقترنة  الرخصة  وإصــدار  الرسوم  دفع  إلى  وصــواًل 

استثمار أجنبي مباشر«.
الشرفاء  علي  محمد  معالي  رحب  متصل،  نحو  على 
إلنشاء  مخططاته  عن  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  بإعالن 
وإسرائيل،  وآسيا  أميركا  وشمال  أوروبا  في  تمثيلية  مكاتب 
الرؤى  على  تقوم  سياسة  أبوظبي  إمارة  »تعتمد  وأضاف: 
الذي  التجاري  والتبادل  الدولي  بالتعاون  وااللتزام  السبّاقة 
افتتاح  ويأتي  األطراف.  لجميع  المتبادلة  المنفعة  يضمن 
مهمة  خطوة  بوصفه  االستثمار  مكاتب  من  دولية  شبكة 
حول  المبتكرين  ألمع  مع  للتواصل  جديدة  فرص  توفير  نحو 
العالم، والعمل معًا إليجاد حلول ألكبر التحديات التي تواجه 

العالم اليوم«.
له  تمثيلي  مكتب  أول  افتتاح  إلى  المكتب  ويتطلع 
رئيس  بشكل  والتركيز  المقبلة،  األشهر  خالل  أبيب  تل  في 
التعاون  فرص  وتشمل  والتكنولوجيا.  االبتكار  مجاالت  على 
ضمن  والتطوير  واألبحاث  المتقدمة  التقنيات  البلدين  بين 

قطاعات الزراعة والطب والصناعات المتطورة.
في هذا الشأن، يقول الدكتور طارق بن هندي، مدير عام 
التعاون بأن  ثقة  على  »نحن  لالستثمار:  أبوظبي   مكتب 
التقنيات  مثل  مجاالت،  في  وإسرائيل  أبوظبي  إمارة  بين 
الزراعية سيثمر ابتكارات مهمة يمكن تصديرها إلى دول ذات 

مناخات مماثلة«.

وأضاف الدكتور طارق: »يشكل إنشاء مكتب تمثيلي في 
إسرائيل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه األهداف، ويتيح لنا في 
الوقت ذاته مواصلة التركيز على القطاعات المؤهلة للنمو 
على  ملموسة  إيجابية  فوائد  يترك  وبأسلوب  كبير  بشكل 

المنطقة بشكل عام«.
وتوفير  استثمارية  فائدة  أكبر  لتحقيق  مساعيه  وضمن 
يتبنى  وإسرائيل،  أبوظبي  في  للمؤسسات  شراكة  فرص 
في  »استثمر  مع  مناقشات  لالستثمار  أبوظبي  مكتب 

إسرائيل« وعدد من الشركات اإلسرائيلية.
فيه:  جاء  )وام(،  اإلمــارات  أنباء  وكالة  نشرته  بيان  في 
والتطوير،  األبحاث  مجال  في  رائدًا  إقليميًا  محورًا  »باعتبارها 
أبوظبي  إمارة  فإن  المتطورة،  التقنية  للصناعات  ووجهة 
تمتلك المقومات كافة لعقد شراكات مثمرة مع الشركات 

اإلسرائيلية المبتكرة«.
وخالل زيارة حديثة لوفد إسرائيلي - أميركي إلى أبوظبي، 
والواليات  وإسرائيل  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم اتفقت 
المتحدة األميركية على التعاون في سبعة مجاالت محورية، 
الفضاء  وبرنامج  الصحية  والرعاية  والمال  االستثمار  تشمل 
والشؤون  الخارجية  والسياسات  المدني  والطيران  المدني 

الدبلوماسية والسياحة والثقافة.

»إن تطبيق قانون االستثمار األجنبي المباشر على 
مستوى إمارة أبوظبي عبر إصدار رخصة االستثمار 

األجنبي يسهم في توسيع قاعدة االستثمارات 
األجنبية وزيادة حجم رأس المال وتعزيز اإلنتاج المحلي 
وتنويعه وزيادة صادرات اإلمارة من السلع والخدمات«.

معالي محمد علي الشرفاء،
رئيس دائرة التنمية االقتصادية - أبوظبي
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 يندرج تحت رخصة 
االستثمار األجنبي 

المباشر مجموعة من 
األنشطة الخدمية، مثل 

االستشارات والبحث 
والتطوير في المجال 

العلمي وغيرها.

 سعادة راشد 
عبدالكريم البلوشي، 

وكيل دائرة التنمية 
االقتصادية - أبوظبي.

كما أصدر مكتب أبوظبي لالستثمار، الجهة المختصة في 
الرئيسة  التحتية  البنية  مشروعات  جميع  ومناقصات  تطوير 
القطاعين  بين  الشراكة  خالل  من  اإلماراتية  العاصمة  في 
العام والخاص، التشريعات واألطر القانونية الخاصة بعملية 
منح وترسية المشروعات عقب إعالن حكومة إمارة أبوظبي 
سابقًا هذا العام عن خططها لمنح شركات القطاع الخاص 
مشروعات بنية تحتية رئيسة بقيمة 10 مليارات درهم تشمل 

مختلف القطاعات.
ووفقًا للمكتب فإن التشريعات واألطر القانونية الجديدة 
نظرة  توفر  حديثًا،  أصدرت  التي  الشراكة  مشروعات  ودليل 
طرح  لعمليات  العامة  ــراءات  واإلج لألطر  وعملية  شاملة 

وترسية وإدارة مشروعات الشراكة في إمارة أبوظبي.
التحتية  البنية  شراكات  رئيس  الظاهري،  محمد  يقول 
القانونية  األطر  وضع  »إن  لالستثمار:  أبوظبي  مكتب  لدى 
برنامج  إطار  في  المشروعات  وترسية  لمنح  والتشريعية 
مهم،  إنجاز  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 
وتيرة  تسريع  من  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  في  وسيمكننا 
إصدار العطاءات وتعزيز كفاءة وفعالية جهود تطوير وإنجاز 

مشروعات البنية التحتية الرئيسة«.
أبوظبي  مكتب  في  »سنواصل  الظاهري:  ــاف  وأض
الطويلة  الشراكات  تحقيق  على  العمل  لالستثمار 
العام والخاص، وتوفير الفرص  والمستدامة بين القطاعين 
أفضل  إنجاز  في  يسهم  بما  الخاص،  للقطاع  االستثمارية 
إمارة  لسكان  األساسية  والخدمية  التحتية  البنية  مشروعات 

أبوظبي، وابتكار المزيد من فرص العمل«.
على  الضوء  األخيرة  التطورات  تسلط  متصل،  نحو  على 
وتطوير  االبتكار  وتحفيز  اقتصادها  بتنويع  أبوظبي  التزام 

البنية التحتية وتسهيل تبني األعمال.
اإلمــارات  دولة  تبوأت  الحالي،  العام  منتصف  ففي 
العربية المتحدة المرتبة 19 ضمن مؤشر الثقة في االستثمار 
العالمية  كيرني  شركة  عن  الصادر   2020 المباشر  األجنبي 
معهد  في  شريك  لومير،  ــف  رودول وأوضــح  لالستشارات. 
في  األوسط  الشرق  كيرني  شركة  في  الوطنية،  التحوالت 

اإلمارات  التزام  أن  اإلمارات،  أحرزته  الذي  المركز  تعليقه على 
العربية المتحدة بالحوكمة الرشيدة واالبتكار والبنية التحتية 
في  يسهم  أن  شأنه  من  الحالي،  الوقت  في  األعمال  وبيئة 
تحقيق أرباح واضحة في مدى جاذبيتها لالستثمارات األجنبية.

رائدًا  مركزًا  بوصفها  أبوظبي  سمعة  شهدت  ذلك،  إلى 
لالستثمار، دفعة كبيرة مع حصد مدينة خليفة الصناعية، أكبر 
المنطقة،  في  متكامل  وصناعي  ولوجستي  تجاري  مركز 
جوائز عدة خاصة بالمناطق الحرة في العالم للعام الحالي 
2020، من »إف دي آي« المجلة المملوكة من ِقبَل مجموعة 

فايننشال تايمز البريطانية.
المدن  قطاع  من  جزءًا  الصناعية  خليفة  مدينة  وتعد 
وتضم  أبوظبي،  لموانئ  التابع  الحرة  والمنطقة  الصناعية 
من  وعــددًا  منطقتها  ضمن  تعمل  شركة   600 من  أكثر 

الشركات الرائدة عالميًا.
قطاع  رئيس  الهاملي،  عبداهلل  أفاد  المناسبة،  هذه  في 
بأن  أبوظبي،  موانئ   - الحرة  والمنطقة  الصناعية  المدن 
فخر  مصدر  يشّكل  المرموقة،  آي  دي  إف  مجلة  بجوائز  الفوز 
كثب  عن  الصناعية  خليفة  مدينة  تعمل  حيث  لهم،  كبيرًا 
جميع  تلبي  شاملة  حلول  لتقديم  وشركائها  متعامليها  مع 
مزايا  من  واالستفادة  أعمالها،  لتطوير  الشركات  احتياجات 

اختيار إمارة أبوظبي قاعدة لعملياتها.
العالمية  التحديات  من  الرغم  »على  الهاملي:  وأضاف 
خليفة  مدينة  أن  إال   ،19  - كوفيد  جائحة  فرضتها  التي 
ما  الحالي،  العام  خالل  النمو  مواصلة  في  نجحت  الصناعية 
وجهة  أبوظبي  مكانة  تعزيز  في  دورها  على  الضوء  يسلط 

جاذبة لالستثمارات الصناعية«. 

االستثمار
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العام  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
مستوى  على  األول  بالمركز  الماضي 
الثالثة  وبالمرتبة  والسفر  السياحة  مجال  في  المنطقة 
والثالثين عالميًا، وهو األمر الذي يؤكد أن هذا القطاع يشكل 
عالمة فارقة أخرى مهمة في ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة 

سياحية جاذبة.
يمثل  الترفيهي  الحديريات  مشروع  أن  فيه،  شك  ال  ومما 
وجهة ترفيهية وسياحية ورياضية جديدة متكاملة، يستقطب 

الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.
هذه  بمثل  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  اهتمام  ويأتي 
البنية  تطوير  في  التنموية  رؤيتها  مع  انسجامًا  المشروعات 

جت ُتوِّ

في الوقت الذي يعزز فيه مشروع الحديريات الترفيهي الجديد مكانة أبوظبي على خريطة السياحة 
العالمية، تتخذ الحكومة المحلية إجراءات إضافية لتنشيط هذا القطاع.

وبما  العالمية،  والمواصفات  المعايير  أفضل  وفق  التحتية 
يتوافق وتطلعات واحتياجات سكان اإلمارات.

وصفته  الــذي  المجتمعي  المشروع  يمتد  ذلك  إلى 
»مدن العقارية« على أنه »وجهة مثالية للمقيمين والسياح 
بالنشاط«،  ومفعم  صحي  حياة  نمط  تبني  في  الراغبين 
جنوب  الحديريات  جزيرة  على  هكتار  آالف   3 مساحة  على 
الثقافية  الوجهات  من  عددًا  تحتضن  حيث  أبوظبي،  غرب 

والطبيعية التي تتميز بتنوعها وطبيعتها.
تطلعات  تناسب  ترفيهية  وجهات  المشروع  ويتضمن 
الذي  التراثي«  الحديريات  العائلة، منها »ممشى  أفراد  جميع 
والذي  الحديريات،  لجزيرة  البحرية  الواجهة  طول  على  يمتد 

السياحة
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 صاحب السمو الشيخ 
 محمد بن زايد آل نهيان،

خالل زيارة تفقدية لمشروع 
الحديريات الترفيهي.

 الناقلة الوطنية »ويز 
إير أبوظبي« حصلت 

مؤخرًا على شهادة 
المشغل الجوي من 

الهيئة العامة للطيران 
المدني بالدولة.

والثقافية  التاريخية  األهمية  إلى  التعرف  فرصة  للزوار  يتيح 
الغوص  في  األجداد  عاشه  الذي  العريق  والتاريخ  للجزيرة 
»باب  في  التخييم  تجربة  للزوار  يمكن  كما  اللؤلؤ.  عن  بحثًا 
النجوم«. ومن المرافق األخرى، هناك متنزه الدراجات الهوائية 
والقرية الرياضية 321 التي تتضمن مالعب رياضية ومسارات 
مخصصة للجري والدراجات، و»قرية التحدي« بمسارات الحواجز 
لخوض المغامرات المشوقة والتحدي، وغيرها من الوجهات 
التي تشمل أيضًا مسارات للتسلق على الحبال وحلبة للتزلج 
ناهيك  شاطئية،  وسينما  لألطفال  مائية  ألعاب  وحديقة 
مطاعم  من  وغيرها  والشراب  والطعام  التجزئة  منافذ  عن 

الحافالت المتنقلة.
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تفقد  ذلك،  إلى 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل 
افتتاحه  موعد  قبيل  الترفيهي  الحديريات  مشروع  المسلحة، 
قيّمة  إضافة  بأنه  وصفه  وقد  المنصرم،  نوفمبر  شهر  في 

ونوعية إلى قطاع الترفيه والسياحة في أبوظبي.
أبوظبي  حرص  مدى  المشروع،  زيارته  خالل  سموه  وأكد 
على تعزيز المنظومة البيئية والمساحات الخضراء والحدائق 
مناطق  جميع  لتشمل  الترفيهية  والمتنزهات  العامة 
مواطنين  من  السكان  عن  الترويح  في  ألهميتها  أبوظبي، 

ومقيمين، ولدعم الروابط األسرية واالجتماعية.
أصحاب  بإعفاء  سموه  وّجه  منه،  كريمة  لفتة  وفي 
الحديريات  جزيرة  في  الطعام  لبيع  المتنقلة  العربات 
لمدة  اإليجارات  من  »مرسانا«  مشروع  في  المحال  وأصحاب 

ستة أشهر.
وقال سموه: »إن مشروع الحديريات الترفيهي وغيره من 
من  وتعزز  ونوعية،  قيّمة  إضافة  تمثل  المماثلة  المشروعات 

مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية«.
من جهته أشار عبداهلل الساهي، رئيس مجلس إدارة »ُمدن 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  زيارة  أن  إلى  العقارية«، 
آل نهيان إلى مشروع الحديريات تؤكد حرص القيادة الرشيدة 
التي  والسياحية  الترفيهية  المرافق  تطوير  مواكبة  على 
تنسجم مع األهداف والخطط المستقبلية ألبوظبي، الرامية 
جودة  من  تعزز  التي  والترفيهية  الخدمية  المرافق  توفير  إلى 
السياحة  قطاع  دعم  في  تسهم  ذاته،  الوقت  وفي  الحياة، 
وتعزيز جاذبية اإلمارة بوصفها وجهة مفضلة تستقطب الزوار 

من مختلف أنحاء العالم.

قرم  لمتنزه  المطور  هي  العقارية  ُمدن  شركة  أن  يُذكر 
بيئية  ترفيهية  وجهة  بأنه  وصفته  الذي  أبوظبي  في  الجبيل 
من  بغابات  يحفل  والذي  الفريد،  بموقعها  تتسم  تعليمية 
اإلمارات  دولة  في  بيئية  أهمية  تكتسب  التي  الُقرم  أشجار 

العربية المتحدة.
كبيرة  بأهمية  السياحة  قطاع  يحظى  متصل،  نحو  على 
العام  الدولة  استقبلت  وقد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في 
21 مليون سائح، في حين يسهم القطاع بما  الماضي نحو 

يزيد على 161 مليار درهم في إجمالي الناتج المحلي.
عدد  في  جديدًا  قياسيًا  رقمًا  اإلماراتية  العاصمة  وسجلت 
 .2019 عام  زائر  مليون   11,35 إلى  وصل  الدوليين  الزوار 
والسياحة  الثقافة  دائرة  عن  الصادر  الرسمي  للبيان  ووفقًا 
 %10.5 بنسبة  العاصمة  إلى  الزوار  عدد  ارتفع  أبوظبي،   -
الهند والصين والمملكة  2018 و2019. وبقيت  بين عامي 

»مشروع الحديريات الترفيهي 
وغيره من المشروعات 
 المماثلة تمثل إضافة

 قّيمة ونوعية، وتعزز من
مكانة أبوظبي على خريطة 

السياحة العالمية«.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

 ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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 مشروع الحديريات 
الترفيهي.

ر »ويز إير   ستسيِّ
 أبوظبي« رحالتها

إلى أرمينيا وقبرص 
 ومصر وجورجيا

واليونان وأوكرانيا.

األسواق  صدارة  في  األميركية  المتحدة  والواليات  المتحدة 
روسيا  من  كل  تعد  حين  في  للزوار،  المصدرة  الخارجية 
كان  كما  نموًا.  األسرع  والبحرين  الجنوبية  وكوريا  وأوكرانيا 
زيادة  تسجيل  مع  خاص  بشكل  مميزًا  الهندية  السوق  أداء 

بنسبة 8.2%، مقارنة بعام عام 2018.
على  كورونا  جائحة  خلفته  الذي  األثر  من  الرغم  على 
قطاع السياحة العالمي في عام 2020، إال أن دولة اإلمارات 
عدة  إجراءات  اتخذت  أبوظبي  وعاصمتها  المتحدة  العربية 

بنّاءة لتنشيط قطاع السياحة المحلي.
مؤخرًا،  أبوظبي«  إير  »ويز  الوطنية  الناقلة  احتفت  فقد 
العامة  الهيئة  من  الجوي  المشغل  شهادة  على  بحصولها 

للطيران المدني بالدولة. وتأتي خطوط الطيران االقتصادية 
كبرى  إحدى   ،)ADQ( »القابضة«  بين  تعاون  وليدة  المحلية 
إل  بي  القابضة  إير  وويز  المنطقة،  في  القابضة  الشركات 
سي، حيث ستسير رحالتها إلى أرمينيا وقبرص ومصر وجورجيا 

واليونان وأوكرانيا.
إير  ويز  لشركة  العام  المدير  شيك،  فان  كيس  يقول 
أكتوبر  في  الشهادة  على  الحصول  مناسبة  في  أبوظبي 
إنجاز  أهم  الجوي  المشغل  شهادة  إصدار  »يمثل  الماضي: 
التنظيمية  الموافقات  جميع  اآلن  تلقينا  حيث  حققناه، 
العامة  للهيئة  بوضوح  أظهرنا  لقد  الطيران.  خط  لتشغيل 

للطيران المدني أننا قادرون كليًا على إجراء عملية آمنة«.
جدًا  منخفضة  أسعارًا  »سنقدم  شيك:  فان  ــاف  وأض
ِقبَل  من  الطائرة  متن  على  الجودة  عالي  ومنتجًا  لعمالئنا، 
طاقم المقصورة الممتاز الخاص بنا، وسوف نؤثر على البيئة 
شركة  ستحقق  الطريق.  طول  على  ممكنة  طريقة  بأقل 

الطيران الجديدة الكثير من القيمة لمطار وإمارة أبوظبي«.
مجلس  منطقة  صعيد  على  مسبوق  غير  حدث  وفي 
أول  تسيير  عن  للطيران  االتحاد  أعلنت  الخليجي،  التعاون 
رحلة تجارية من وإلى إسرائيل لنقل عدد من ممثلي شركات 
السياحة والطيران اإلسرائيلية إلى اإلمارات العربية المتحدة. 
وصناع  السفر  قطاع  قادة  من  مجموعة  الرحلة  نقلت  وقد 
أبيب تل  من  واإلعالميين  والشحن  السفر  ووكالء   القرار 
بناًء  وذلك  وأبوظبي،  الدولة  لزيارة  اإلماراتية  العاصمة  إلى 
السياحة قطاع  وممثلي  للطيران  االتحاد  من  دعوة   على 

في أبوظبي.

السياحة
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يقول محمد مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة 
اإلمكانات  باستكشاف  »بدأنا  للطيران:  االتحاد  مجموعة 
وإسرائيل  اإلمارات  بين  الجديدة  للعالقات  المدى  الطويلة 
التي من شأنها أن تسهم في تعزيز اقتصاد البلدين، ال سيّما 
كثيرة  مكاسب  توفير  وبالتالي  والسياحة،  التجارة  قطاعي 
للشعوب المختلفة والمتنوعة التي تتخذ من هذه المنطقة 

الرائعة موطنًا لها«.
للطيران  العامة  الهيئة  وقعت  أيضًا،  أكتوبر  شهر  وفي 
الجوي النقل  خدمات  اتفاقية  اإلمارات  دولة  في   المدني 
تعزيز  بهدف  إسرائيل  في  المدني  الطيران  سلطة  مع 
العالقات الجوية الثنائية بين البلدين. ووفقًا لهذه االتفاقية، 
رحلة   28 تشغيل  من  اإلماراتية  الطيران  شركات  ستتمكن 
أبيب ورحالت غير محدودة  ركاب في األسبوع إلى مدينة تل 

إلى مدينة إيالت.
من  آخر  دفقًا  السياحة  قطاع  شهد  ذلك،  على  عالوة 
من  المتبادل  لإلعفاء  اتفاقية  الطرفين  توقيع  عبر  الدعم، 

دولة  مواطنو  سيتمكن  وقريبًا  المسبقة.  الدخول  تأشيرات 
الحاجة  دون  من  إسرائيل  زيارة  من  المتحدة  العربية  اإلمارات 

إلى تأشيرة زيارة ولفترة أقصاها 90 يومًا.
على نحو متصل، تقود أبوظبي الطريق مع تبني مناهج 
عن  أكبر  بشكل  اإلمارة  في  الفعاليات  انطالق  تتيح  مبتكرة 
وقد  كورونا.  جائحة  تفرضها  التي  الظروف  رغم  قبل،  ذي 
»المنطقة  فكرة  أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائرة  دشنت 
لفعاليات  اإلمارة  استضافة  نجاح  في  أسهمت  التي  اآلمنة« 

»جزيرة النزال من يو إف سي«.
وضمن المبادرة أقيمت الفعالية في »المنطقة اآلمنة« 
تمامًا  عزلها  تم  والتي  شخص،   2500 نحو  احتضنت  التي 
عن بقية مناطق اإلمارة لمدة 5 أسابيع في جزيرة ياس على 

»سنقدم أسعارًا منخفضة جدًا 
لعمالئنا، ومنتجًا عالي الجودة 

على متن الطائرة من ِقَبل طاقم 
المقصورة الممتاز الخاص بنا، 
وسوف نؤثر على البيئة بأقل 

طريقة ممكنة على طول الطريق«. 
كيس فان شيك،

المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي

 يعكس متنزه قرم 
الجبيل في أبوظبي 

أهمية أشجار القرم في 
النظام البيئي لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
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يزيد  مما  مشاركين  الفعالية  وضمت  كيلومترًا.   11 مساحة 
على 35 دولة، بينهم موظفو الـ »يو إف سي«، والمشرفون 

على هذا الحدث وموظفو جزيرة ياس. 
إجراءات  أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائرة  واتخذت 
لتأمين   Go Safe شهادة  لمعايير  وفقًا  النطاق،  واسعة 
للجميع،  آمن  حدث  إنشاء  أجل  من  السياحية،  الوجهات 
شملت عزل المشاركين لمدة 14 يومًا وإجراء اختبار »كوفيد - 
19« لهم كل 72 ساعة. إضافة إلى العديد من التدابير األخرى 
خالية  لبيئة  ناجعة  صيغة  الحدث  هذا  أثبت  وقد  المعتمدة. 
ومرافق  فنادق  توافر  جانب  إلى   ،»19  - »كوفيد  فيروس  من 
وضّمت  المعايير.  بأعلى  وخدمات  آمنة  عالمية  ترفيهية 

لينكس  ياس  وملعب  ياس،  مرسى  حلبة  اآلمنة  المنطقة 
للغولف وشاطئ ياس ومنتدى الفالش، وهو مكان داخلي 

متوسط السعة ومتعدد األغراض، حيث أقيمت البطوالت.
تطوير  إلى  أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائرة  وتخطط 
مثل  الحياة،  إلى  األخرى  الفعاليات  إعادة  أجل  من  الفكرة 
سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى للفورموال 1 في أبوظبي 

المزمع قيامه قريبًا.
صعيد  على  تخبطات  شهد  عام  نهاية  من  االقتراب  مع 
أبوظبي  تضع  الجائحة،  نتيجة  العالمي  السياحة  قطاع 
سياحية  وجهة  مكانتها  على  للمحافظة  راسخة  مخططات 

يتطلع لزيارتها كثيرون في عام 2021 ومستقباًل. 

»بدأنا باستكشاف اإلمكانات 
الطويلة المدى للعالقات الجديدة 
بين اإلمارات وإسرائيل التي من 

شأنها أن تسهم في تعزيز اقتصاد 
البلدين، ال سّيما قطاعي التجارة 

والسياحة، وبالتالي توفير مكاسب 
كثيرة للشعوب المختلفة والمتنوعة 
التي تتخذ من هذه المنطقة الرائعة 

موطنًا لها«.
محمد مبارك فاضل المزروعي،

رئيس مجلس إدارة مجموعة االتحاد للطيران

 ستتمكن شركات الطيران 
 اإلماراتية من تشغيل 

 28 رحلة ركاب في األسبوع
إلى مدينة تل أبيب.

 وقعت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وإسرائيل 

مذكرة تفاهم لإلعفاء 
المتبادل من تأشيرات 

الدخول المسبقة.

السياحة
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اإلمارات  دولة  في  الطاقة  عمالق 
بترول  شركة  المتحدة،  العربية 
نقلة  إحداث  إلى  الرامية  جهوده  )أدنوك(،  الوطنية  أبوظبي 
نوعية في مختلف أعمالها، لتعزيز العائد االقتصادي واالرتقاء 
باألداء بما يحقق االزدهار ورفاه الشعب اإلماراتي والمقيمين 
القيادة  توجيهات  وبفضل  ســواء.  حد  على  الدولة  في 
تنافسيتها  على  المحافظة  في  »أدنوك«  نجحت  الرشيدة، 

ومرونتها، وفي التعامل مع تحديات المرحلة الحالية.
كانت تلك رسالة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، 
التنفيذي  الرئيس  المتقدمة  والتكنولوجيا  الصناعة  وزير 
لشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ومجموعة شركاتها، 
للمستثمرين  االستثمار  أبواب  مؤخرًا  »أدنوك«  فتح  عقب 
المحليين بهدف ضخ المزيد من األصول في واحدة من أكبر 

يواصل

التوجهات األخيرة لشركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( لتحقيق النمو من خالل الشراكات الذكية المبتكرة، تدفع 
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي و»القابضة« )ADQ( لالستثمار في عمالق الطاقة في صفقة تُقدر 

بمليارات الدوالرات لتطوير بنية قطاع الطاقة العالمي التحتية.

التحتية،  العالمي  الطاقة  قطاع  بنية  لتطوير  االتفاقيات 
االستثمارية  للمؤسسات  متميزًا  أنموذجًا  يعكس  الذي  األمر 
العالمية والمحلية التي ترغب في توظيف رأس المال على 

المدى الطويل.
معاشات  صندوق  من  كل  سيستثمر  االتفاقية  وبموجب 
 )ADQ( ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي والشركة القابضة
2,1 مليار دوالر أميركي في مجموعة محددة من أصول  نحو 
وفي  ــوك«.  »أدن لـ  التابعة  الغاز  ألنابيب  التحتية  البنية 
20% في شركة أدنوك  المقابل تقوم »أدنوك« ببيع نسبة 
للتقاعد  أبوظبي  لصندوق  ذ.م.م،  القابضة  الغاز  ألنابيب 
الغاز  ألنابيب  أدنوك  شركة  وتمتلك   .)ADQ( و»القابضة« 
طولها  غاز  أنابيب  خط   38 تأجير  حقوق  »أدنوك«،  لـ  التابعة 

اإلجمالي 982 كيلومترًا.

الطاقة
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عالمي  ائتالف  قيام  أعقاب  في  االستثمار  هذا  يأتي 
و»بروكفيلد  بارتنرز«،  إنفراستركشر  »جلوبال  من  كاًل  يضم 
السنغافوري«،  السيادية  الثروة  و»صندوق  األصول«،  إلدارة 
مقاطعة  لمعلمي  التقاعد  معاشات  صندوق  و»مجلس 
و»سنام«،  المالية«  واألوراق  لالستثمار  اتش  و»إن  أونتاريو«، 
)10,1 مليارات دوالر أميركي( في  37,1 مليار درهم  باستثمار 
49% في مجموعة  2020 للحصول على حصة  شهر يوليو 

أصول أنابيب الغاز ذاتها.
رائدة  محلية  شركات  انضمام  مع  الشركة،  لبيان  ووفقًا 
»أدنوك«  فإن  التحتية،  البنية  أصول  في  المستثمرين  إلى 
على  لتوظيفها  جديدة  أموال  رؤوس  من  تستفيد  سوف 
بحق  نفسه  الوقت  في  المحافظة  مع  الطويل،  المدى 

التحكم وملكية األصول التي يشملها االستثمار.
معاشات  صندوق  مع  »أدنــوك«  بشراكة  إشادته  وفي 
ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي و»القابضة«، يقول معالي 
الدكتور الجابر: »إن انضمام اثنتين من الشركات الرائدة في 
وجودة  تميز  يؤكد  االستثمار  لهذا  المتحدة  العربية  اإلمارات 
أدنوك،  شركة  تمتلكها  التي  للطاقة  التحتية  البنية  أصول 
والعائدات التي توفرها على المدى الطويل. كما يسهم في 
ترسيخ ثقة مجتمع االستثمار العالمي في الدولة ومكانتها 

بوصفها وجهة استثمارية موثوقة«.
إلمارة  التقاعد  ومكافآت  معاشات  لصندوق  بالنسبة 
أصول  في  الثانية  االستثمارية  الشراكة  هذه  تعد  أبوظبي، 
استثمار  بعد  الوطنية  أبوظبي  بترول  لشركة  التحتية  البنية 
300 مليون دوالر أميركي في مجموعة محددة من خطوط 
النفط التابعة لـ »أدنوك« التي أُعلن عنها في شهر أبريل من 

عام 2019.
صندوق  »يعد  الجابر:  سلطان  الدكتور  معالي  يقول 
معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي مستثمرًا موثوقًا 
بعيد  واالزدهــار  للنمو  وضمانًا  الدولة  مواطني  لمدخرات 
أدنوك  شركة  ستسهم  الشراكة،  هذه  خالل  ومن  المدى، 
مجتمع وسعادة  المواطنين  رفــاه  دعم  في  مهم   بــدور 
اإلمارات، حيث سيحقق هذا االستثمار قيمة إضافية وعائدات 
صندوق  في  لشركائنا  األجــل  وطويلة  مستقرة  نقدية 
والشركة  أبوظبي  ــارة  إلم التقاعد  ومكافآت  معاشات 

.»)ADQ( القابضة

 أرست »أدنوك« عقودًا 
بقيمة 324 مليون دوالر 
أميركي لتطوير عمليات 

الحقول البرية وتعزيز 
الكفاءة التشغيلية.

»انضمام اثنتين من الشركات الرائدة في اإلمارات 
العربية المتحدة لالستثمار في أصول البنية التحتية 

لشركة بترول أبوظبي الوطنية يؤكد تميزها وجودتها، 
والعائدات التي توفرها على المدى الطويل. كما يسهم 

في ترسيخ ثقة مجتمع االستثمار العالمي في الدولة 
ومكانتها بوصفها وجهة استثمارية موثوقة«.

معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي 

الوطنية )أدنوك( ومجموعة شركاتها
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من ناحيته، يقول خلف عبداهلل رحمه الحمادي، مدير عام 
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي الذي أشار 
االستثمار  مجال  في  الطرفين  بين  التعاون  استمرار  أن  إلى 
يسهم في تنويع المحفظة االستثمارية للصندوق، وتحقيق 
المواطنين:  مصلحة  في  يصب  بما  األجل،  طويلة  عوائد 
الناجح  التعاون االستثماري  »تأتي هذه االتفاقية في أعقاب 
الذي  التحتية  البنية  مجال  في  أدنوك  وشركة  الصندوق  بين 
نقلة  بمثابة  وكانت  الماضي،  العام  أُبرمت  اتفاقية  عبر  تم 

كبيرة في نوعية استثمارات الصندوق«.
وفي شهر يوليو الماضي، وقعت شركة بترول أبوظبي 
مشروع  اتفاقية   )ADQ( و»القابضة«  )أدنــوك(،  الوطنية 
وتمويل  لتطوير  جديدة  استثمارية  منصة  إلنشاء  مشترك 
مجمع  ضمن  صناعية  مشروعات  إقامة  على  ــراف  واإلش

الرويس للمشتقات البتروكيماوية.
التنفيذي الرئيس  السويدي،  حسن  محمد  سعادة   يقول 
 )ADQ( القابضة  الشركة  »تستثمر   :)ADQ( »القابضة«  لـ 
في مجموعة من أصول البنية التحتية األساسية التي تمثل 
جزءًا رئيسًا من هدف إمارة أبوظبي لتحقيق االكتفاء الذاتي 
استيراده.  تفوق  بنسبة  تصديره  إلى  والوصول  الغاز،  من 
التحتية  البنية  في  االستراتيجي  االستثمار  هذا  لنا  ويوفر 
مالية  تدفقات  لتحقيق  فرصة  أدنوك،  لشركة  التابعة  للغاز 
عالقتنا  تعزيز  على  نحرص  حيث  توقعها،  ويسهل  مستقرة 
مع شركة أدنوك من خالل بنيتها التحتية عالمية المستوى، 
تقديم  إلى  خاللها  من  نسعى  التي  مهمتنا  مع  وتماشياَ 

قيمة نوعية لإلمارة«.
للشراكات  برنامجها  نطاق  توسيع  عن  اإلعــالن  ومنذ 
تحقيق  إلى  الهادف  المشتركة  واالستثمارات  االستراتيجية 
المال  أسواق  »أدنوك«  دخلت   ،2017 عام  في  إضافية  قيمة 
مليارات   3 بقيمة  سندات  إصدار  عبر  األولى  للمرة  العالمية 

دوالر أميركي مدعومة بأصول »خط أنابيب أبوظبي للنفط 
أسهم  من  جزء  على  عام  اكتتاب  وتنفيذ  )أدكوب(،  الخام« 
»أدنوك للتوزيع« في عملية إدراج لشركة تابعة ألدنوك تعد 
التجارية  االستراتيجية  الشراكات  من  العديد  وإبرام  األولى، 
واألسمدة  والتكرير  الحفر  مجاالت  في  شركاتها  خالل  من 

وتداول السلع والمنتجات والمشتقات وغيرها. 
 324 بقيمة  عقودًا  »أدنوك«  أرست  أكتوبر،  شهر  وفي 
وتعزيز  البرية  الحقول  عمليات  لتطوير  أميركي  دوالر  مليون 

الكفاءة التشغيلية.
عقود  ثالثة  منح  عن  البرية  أدنوك  شركة  أعلنت  فقد 
ومنشآت  تدفق  لخطوط  والتشييد  المشتريات  أعمال  لتنفيذ 
العاصمة في  البرية  الحقول  من  عدد  في  آبــار   رؤوس 

اإلماراتية أبوظبي.
مليون   261,2 نحو  قيمته  تبلغ  الذي  األول  العقد  أُرسي 
للهندسة  »جلفار  على  أميركي(،  دوالر  مليون   71( درهم 
ترسية  تمت  حين  في  ــارات«.  اإلمـ  - ذ.م.م  والمقاوالت 

 أعلنت »أدنوك البرية« 
عن عزمها استثمار ما 

يصل إلى 899,9 مليون 
درهم )245 مليون دوالر 
أميركي( لتحديث خطي 

أنابيب رئيسين لنقل 
النفط الخام وتطوير 

محطة جبل الظنة.

 »أدنوك التجارية« 
بدأت بتجارة وتداول 

المشتقات النفطية في 
شهر سبتمبر الماضي.

الطاقة
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درهم مليون   618,2 إلى  قيمته  تصل  الذي  الثاني   العقد 
ستون  روبــت  شركة  على  أميركي(،  دوالر  مليون   168(
أعمال  بتنفيذ  األخيرة  تقوم  أن  على  ذ.م.م.  األوسط  الشرق 
رؤوس  ومنشآت  التدفق  لخطوط  والتشييد  المشتريات 
أعمال  بتنفيذ  األولى  ستقوم  حين  في  »باب«،  لحقل  اآلبار 
اآلبار  رؤوس  ومنشآت  التدفق  لخطوط  والتشييد  المشتريات 

لحقلي »عصب« و»ساحل«.
المتبقية  الهندسية  األعمال  العمل  نطاق  ويشمل 
والتشغيل  التشغيل  قبل  ما  ومرحلة  والتشييد  والمشتريات 
في  المياه  حقن  وآبار  الطبيعي  النفط  إنتاج  آلبار  التجريبي 
كال  من  االنتهاء  يتم  أن  المتوقع  ومن  المعنية.  الحقول 

العقدين في غضون خمس سنوات.
باألعمال  الخاص  الثالث  العقد  أُرسي  متصل،  نحو  على 
الهندسية والمشتريات والتشييد، على شركة جلفار للهندسة 
ماليين   309,1 تناهز  بقيمة  اإلمارات،   - ذ.م.م  والمقاوالت 
درهم )84 مليون دوالر أميركي(، ويشمل إنشاء نظام تحويل 
النفط  استالم  لمحطات  مهمًا  احتياطيًا  دعمًا  يوفر  جديد 
محطتي  في  البرية  أدنوك  لشركة  التابعة  الحالية  الخام 
التصدير في جبل الظنة وإمارة الفجيرة. ويُتوقع االنتهاء من 

المشروع خالل 30 شهرًا.
على يزيد  ما  توجيه  ــادة  إع ستتم  ذلــك،  على   عــالوة 
إلى  أُرسيت  التي  للعقود  اإلجمالية  القيمة  من   %70

القيمة لتعزيز  ــوك«  »أدن برنامج  عبر  المحلي   االقتصاد 
المحلية المضافة.

الرئيس  المزروعي،  سعيد  ياسر  يقول  الشأن،  هذا  في 
التنفيذي لدائرة االستكشاف والتطوير واإلنتاج في »أدنوك«: 
والتزامها  أدنوك  شركة  توجه  العقود  هذه  ترسية  »تؤكد 
وزيادة  االستفادة  لتعظيم  مسؤولة  استثمارات  بتنفيذ 
مرونتها  وتعزيز  الشركة  وأصول  أبوظبي  موارد  من  القيمة 
على المدى البعيد في سعيها المستمر لتنفيذ استراتيجيتها 

المتكاملة 2030 للنمو الذكي«.
للعروض  الشامل  التجاري  التقييم  معايير  مع  وتماشيًا 
المحلية  القيمة  لتعزيز  خاصًا  بندًا  تشمل  التي  والمناقصات 
العقود  إسهامات  مدى  بدراسة  »أدنوك«  قامت  المضافة، 
المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  في  الشركات  من  المقدمة 
في  أساسية  تعد  التي  العملية  التنفيذ،  مراحل  مختلف  في 

عملية تقييم المناقصات في الشركة.

 وقعت شركة بترول 
أبوظبي الوطنية 

)أدنوك(، و»القابضة« 
)ADQ( اتفاقية مشروع 
مشترك إلنشاء منصة 

استثمارية جديدة لتطوير 
وتمويل واإلشراف 

على إقامة مشروعات 
صناعية ضمن مجمع 
الرويس للمشتقات 

البتروكيماوية.

»تأتي االتفاقية الجديدة في أعقاب التعاون 
 االستثماري الناجح بين الصندوق وشركة أدنوك 

 في مجال البنية التحتية الذي تم عبر اتفاقية 
ُأبرمت العام الماضي، وكانت بمثابة نقلة كبيرة في 

نوعية استثمارات الصندوق«.
خلف عبدالله رحمه الحمادي،

مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

32 . صوت األعمال



وأضاف المزروعي: »تمت ترسية هذه العقود في أعقاب 
العقود  مساهمة  لضمان  كبيرة،  منافسة  شهدت  مناقصة 
اإلجمالية  قيمتها  من  كبيرة  نسبة  توجيه  إعادة  في  الفائزة 
القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج  خالل  من  المحلي  لالقتصاد 
بدعم  أدنــوك  شركة  التزام  يؤكد  ما  المضافة،  المحلية 
اقتصاد  وتنويع  نمو  تحفيز  في  واإلسهام  المحلية  الشركات 

دولة اإلمارات العربية المتحدة«.
عن  البرية«  »أدنوك  أعلنت  الماضي،  سبتمبر  شهر  في 
 245( درهم  مليون   899,9 إلى  يصل  ما  استثمار  عزمها 
لنقل  رئيسين  أنابيب  خطي  لتحديث  أميركي(  دوالر  مليون 
في  الخام  النفط  تخزين  منشآت  إلى  إضافة  الخام،  النفط 
جبل  محطة  وتطوير  أبوظبي،  بإمارة  الظنة  جبل  محطة 
حقل  من  المستخرج  النفط  تسليم  من  لتمكينها  الظنة، 
مشروع  إلى  الدولة،  خارج  المنتج  والخام  العلوي  زاكوم 

مصفاة الرويس غرب.

األخيرة العقود  ترسية  على  تعليقه  معرض   وفي 
التنفيذي  الرئيس  الناصري،  عبيد  عمر  أوضح  »أدنــوك«،  لـ 
البرية أن تبني هذه العقود جاء وفقًا للزخم  لشركة أدنوك 
محطة  في  العمليات  لتطوير  األخيرة  عقودنا  حققته  الذي 
جبل الظنة، وتؤكد التزامنا بضمان االستغالل األمثل لألصول 
القيمة  زيادة  في  يسهم  بما  الشركة  تديرها  التي  والحقول 
تعزيز  إلى  الرامي  أدنوك  شركة  هدف  وتحقيق  لمساهمينا 

الربحية في مجال االستكشاف والتطوير واإلنتاج«.
خطوط  تشييد  عقد  ترسية  »ستسهم  الناصري:  وأضاف 
استدامة  على  المحافظة  في  اآلبار  رؤوس  ومنشآت  التدفق 
البعيد،  المدى  على  وساحل  وعصب  باب  حقول  من  اإلنتاج 
التحويل في توفير محطة  بينما ستسهم ترسية عقد نظام 
احتياطية لمحطة استالم النفط الخام الحالية لربط حقولنا 

ومحطات التصدير بما يضمن استمرارية األعمال ومرونتها«.
على نحو متصل، وّقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
اتفاقية تعاون مع شركة مبادلة لالستثمار ومؤسسة  حديثًا، 
القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج  لدعم  النووية  للطاقة  اإلمارات 

المحلية المضافة. 
»أدنوك«  تدشين  عقب  األخيرة  التطورات  هذه  وتأتي 
ذراعها التجارية »أدنوك التجارية« التي استهلت أعمالها في 

شهر سبتمبر الماضي.
إلى  )أدنوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  توجه  إن 
يؤكد  الذي  األمر  تاريخيًا،  إنجازًا  يعد  المشتقات  وتداول  تجارة 

مرة أخرى تحول الشركة الستشراف المستقبل.
يقول معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: »يعد هذا 
مع  أدنوك،  لشركة  بالنسبة  مهمة  خطوة  التاريخي  اإلنجاز 

سعينا لنصبح شركة حديثة ومرنة تواكب التطورات«. 
لزيادة  باستمرار  بالعمل  ملتزمون  »نحن  معاليه:  وأضاف 
الربحية والعائد االقتصادي للوطن من كل برميل نفط نقوم 
مستوى  أفضل  وتقديم  وشحنه،  وتسويقه  وتكريره  بإنتاجه 
نحو  أدنوك  شركة  توجه  بأن  شك  وال  لعمالئنا،  الخدمات  من 
في  سيسهم  والتجارة  التداول  مجال  في  نشاطها  توسعة 

تحقيق هذين الهدفين«. 

 محمد حسن السويدي، 
 الرئيس التنفيذي

.)ADQ( »لـ »القابضة

الطاقة
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»اتصاالت« تعلن عن تحقيق 6% زيادة في صافي األرباح للربع الثالث 
من عام 2020، لتصل إلى 2,4 مليار درهم، فضاًل عن االعتراف بالشركة 
التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرًا لها، بكونها أفضل مشغل 
لشبكة الهاتف المتحرك في العالم باستخدام »نقاط السرعة«.

االتصاالت
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»اتصاالت«، أكبر مشغل لخدمات االتصال 
لقب  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 
 2020 لعام  العالم«  في  األسرع  المتحرك  الهاتف  »شبكة 
من ِقبَل شركة Ookla، حيث أشاد رؤساء الشركة بهذا اإلنجاز 
بقيادة  المتمثلة  الشركة  رؤية  على  دلياًل  يعد  الذي  الكبير 

قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات.
في  عالميًا  رائدًة  شركة   »Ookla« تعد  أخرى،  ناحية  من 
المتحرك  الهاتف  وشبكات  العريض  النطاق  سرعة  اختبار 
وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات. واعتمد التصنيف على 
تحليل تقوم به »Ookla« لماليين االختبارات التي يقوم بها 
اإلنترنت،  سرعات  من  للتحقق  شبكة  كل  عبر  المتعاملون 
باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك. 
الشبكات  مشغلي  ألفضل   Speedtest جوائز  تحديد  ويتم 
باستخدام »نقاط السرعة« التي تتضمن قياسًا لسرعات كل 
في  يسهم  الذي  وبالشكل  واإلرسال«،  »التنزيل  في  مشغل 

تصنيف أداء سرعة الشبكة.
»اتصاالت«  نجحت   Ookla Speedtest مؤشر  وبحسب 
أعلى  بتصنيف  العالم  حول  الوحيد  المشغل  تكون  أن  في 
في  ميجابايت   115.89 التنزيل  سرعة  بلغت  حيث   ،90 من 
 98.78 بلغ  السرعة«  »نقاط  في  إجمالي  وتصنيف  الثانية، 

ميجابايت في الثانية.

عالوة على ذلك، فازت »اتصاالت« بجوائز Speedtest عن حازت
الربع األول -  فئة أسرع شبكة هاتف متحرك في العالم عن 
 ،2020 عام  من  الثالث  الربع   - الثاني  والربع  الثاني،  الربع 
الربع  عن  الثابت  العريض  للنطاق  شبكة  أسرع  إلى  إضافة 

الثالث - الربع الرابع من العام 2019.
الذين  اآلخرين  العالميين  االتصاالت  مشغلي  بين  من 
شركة  هناك  كان  شركات،   10 أفضل  ضمن  تصنيفهم  تم 
تيلوس )كندا(، وإس كيه تيليكوم )كوريا الجنوبية(، وموبايل 

تشاينا )الصين( وتي - موبايل )هولندا(.
لمجموعة  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  دويدار،  حاتم  يقول 
اتصاالت الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في المجموعة: 
المتواصلة  جهودنا  يعكس  الذي  اإلنجاز  بهذا  فخورون  »نحن 
الرقمي  المستقبل  بقيادة  المتمثلة  استراتيجيتنا  لتحقيق 

لتمكين المجتمعات«.
وأضاف دويدار: »لقد أسهمت هذه االستراتيجية في دفعنا 
السريعة  االستجابة  على  للحصول  متواصل  بشكٍل  لألمام 
للتطورات العالمية على الصعيد الرقمي، والعمل على توفير 
إلى  لعمالئنا.  استباقية  بصورة  المتطورة  والحلول  الخدمات 
ذلك، ستواصل المجموعة التركيز على االستثمار في شبكاتها 
بها، تنشط  التي  المجتمعات  في  واألحدث  األفضل   لتكون 

وبما يسهم في تعزيز القيم المضافة للشركاء كافة«.

 بلغ إجمالي عدد 
المشتركين لدى 

»اتصاالت« نحو 149 
مليون مشترك في 
الربع الثالث من عام 

.2020
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وأحد  التنفيذي  الرئيس  ساتلس،  دووغ  يقول  ناحيته،  من 
اإلمارات  مؤسسة  حصول  عن  اإلعالن  »إن   :Ookla مؤسسي 
في  المتحرك  للهاتف  شبكة  أسرع  لقب  على  لالتصاالت 
العالم، يعد بمثابة إنجاز تاريخي تستحقه المجموعة بجدارة. 
شبكتها.  سرعة  حيث  من  القمة  على  اآلن  تتربع  فهي 
إضافة إلى ذلك، حصلت المؤسسة على لقب أسرع شبكة 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الثابت  العريض  للنطاق 

والمنطقة العربية«.
إقبااًل  العالمية  االتصال  شبكات  شهدت  ذلك،  إلى 
 ،»Ookla« لـ  ووفقًا  كورونا.  جائحة  تفشي  خالل  استثنائيًا 
الشبكات  وجودة  أداء  على  المحافظة  الضروري  من  كان 

»بفضل بنيتها التحتية األكثر تطورًا وتقدمًا في 
المنطقة، تعمل مجموعة اتصاالت، بشكل دائم، 

على اقتناص مختلف فرص النمو التي أتاحتها 
الظروف الراهنة، مع حرص الشركة المستمر على 

تلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية للمتعاملين«.
حاتم دويدار،

 الرئيس التنفيذي باإلنابة لمجموعة اتصاالت
الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في المجموعة

 »اتصاالت« في الربع الثالث
من عام 2020 - في أرقام

149 مليون
مشترك عالميًا

12,1 مليون
مشترك في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة

2,4 مليار
درهم صافي األرباح 

13 مليار
درهم قيمة اإليرادات الموحدة

18%
هامش صافي األرباح

المصدر: اتصاالت
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خالل هذه المرحلة لتأمين استمرارية األعمال، وضمان حصول 
متطلبات  ودعم  األساسية،  الخدمات  على  المشتركين 

العمل والتعلم عن بُعد.
تقوم  الخامس،  الجيل  اتصاالت  ثــورة  صعيد  وعلى 
االستراتيجية  أهداف  تحقيق  في  محوري  بدور  »اتصاالت« 
الوطنية لالبتكار في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما أنها 

أثرت بشكل كبير على رسم المستقبل الرقمي للمنطقة.
المتحرك  الهاتف  شبكة  بلقب  »اتصاالت«  فوز  وجاء 
األرباح  صافي  عن  الشركة  إعالن  عقب  العالم  في  األسرع 
للربع الثالث من العام الحالي، التي نمت بنسبة 6% وتصل 
إلى 2,41 مليار درهم، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019، 

ما نتج عنه هامش صافي ربح بنسبة %18.
الثالث  الربع  خالل  الموحدة  اإليرادات  قيمة  بلغت  كما 
بالفترة  مقارنة   ،%0.5 بارتفاع  درهم،  مليار   13 نحو  أيضًا، 
األرباح  قيمة  وصلت  حين  في  الماضي.  العام  من  نفسها 
واالستهالك  والضريبة  الفائدة  احتساب  قبل  الموحدة 

واإلطفاء إلى 6,9 مليارات درهم، بزيادة سنوية %2. 

بلغ  المشتركين  عدد  إجمالي  أن  المجموعة  وأوضحت 
على   %1 إلى  وصلت  زيادة  بنسبة  مشترك،  مليون   149
دولة  في  مشترك  مليون   12 من  أكثر  مع  سنوي،  أساس 

اإلمارات العربية المتحدة.
 52,2 بلغت  موحدة  إيرادات  »اتصاالت«  حققت  وسابقًا، 
عن  درهم  مليارات   8,7 بقيمة  صافية  وأرباحًا  درهم  مليار 

السنة المالية لعام 2019.
خالل  اتصاالت  مجموعة  أداء  »أظهر  دويدار:  حاتم  يقول 
الربع الثالث من هذا العام، مرونة في التفاعل مع الظروف 
الدور  أهمية  يؤكد  ما  العالم،  بها  يمر  التي  المسبوقة  غير 
الشبكية  وقدرتها  المجموعة  عاتق  على  يقع  الذي  المحوري 
تأدية  من  ومؤسسات  أفراد  من  المتعاملين  تمكين  في 
من  الرغم  على  ويُسر  سهولة  بكل  وأعمالهم  مهامهم 

التحديات والظروف«.
الثالث، الــربــع  ــالل  خ الشركة  ــورات  ــط ت ــرز  أب ــن   وم
 )BSS( األعمال  لدعم  إريكسون  أنظمة  »اتصاالت«  اختيار 
 ،e-Store خدمة  أطلقت  أنها  كما   .5G الخامس  الجيل  من 

»اتصاالت« أسرع شبكة هاتف محمول في العالم.. 

نقاط السرعة في أرقام

تي - موبايل
هولندا

74.55
 ميجابابت

في الثانية

فيفا كوم
بلغاريا

86.40
 ميجابابت

في الثانية

اتصاالت
اإلمارات العربية المتحدة

98.78
ميجابابت في الثانية

إس كيه تيليكوم
كوريا الجنوبية

89.54
 ميجابابت
في الثانية

وفقًا لألرقام الصادرة عن بيانات مؤشر Ookla Speedtest للربع الثاني والثالث من عام 2020

Ookla :المصدر
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من اإللكترونية  المواقع  لتأسيس  مجانية  خدمة   وهي 
من  للمتعاملين  تتيح   Etisalat Business Edge منصة 
أعمالهم  مستوى  تطوير  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

على شبكة اإلنترنت.
وأوضح حاتم دويدار أنه بفضل بنيتها التحتية األكثر تطورًا 
وتقدمًا في المنطقة، تعمل »اتصاالت«، بشكل دائم، على 
الراهنة،  الظروف  أتاحتها  التي  النمو  فرص  مختلف  اقتناص 
الحالية  االحتياجات  تلبية  على  المستمر  الشركة  حرص  مع 

والمستقبلية لعمالئها.
إطالق  في  اتصاالت  مجموعة  نجاح  »إن  دويدار:  وأضاف 
شبكة الجيل الخامس 5G، وفي توفير خدمات اإلنترنت فائقة 
الخامس  الجيل  شبكة  على  باالعتماد  لمشتركيها  السرعة 
في المبذولة  الشركة  جهود  على  شهادة  لهو   الثابتة، 

هذا االتجاه«.
مسيرتها  اتصاالت  مجموعة  »ستواصل  يقول:  واستطرد 
على  المحافظة  مع  متسارع،  بشكل  الرقمي  التحول  نحو 
المرونة الكافية التي تمكنها من االرتقاء بمستوى أعمالها 
إلى  التحديات  مختلف  تحويل  على  والعمل  المستقبلية، 
فرص نمو واعدة، وبما يحقق أهدافها طويلة األجل، مع خلق 

قيمة أعمال متزايدة«. 
رقمنة  عملية  ستواصل  »اتصاالت«  بأن  دويدار،  أفاد  كما 
من  الحالية  أصولها  في  االبتكار  على  التركيز  مع  أعمالها 

خالل بناء قدرات جديدة ممكنة رقميًا ومستدامة.
إلى ذلك، كشف تقرير من وكالة براند فايننس العالمية 
التجارية  والعالمات  األعمال  تقييم  شؤون  في  المتخصصة 
تعد  »اتصاالت«  أن  الحالي،  العام  مطلع  واالستراتيجية، 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الخدمية  التجارية  العالمة 

وأفريقيا، للعام الثالث على التوالي.
كما فازت الشركة بثالث جوائز أخرى من الوكالة نفسها، 
االتصاالت  قطاع  في  قيمة  األكثر  التجارية  العالمة  وهي 
األكثر  التجارية  والعالمة  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  بمنطقة 
قيمة من حيث قيمة المحفظة في قطاع االتصاالت بمنطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا، والعالمة التجارية األقوى في قطاع 
االتصاالت بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا.

لوكالة  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  هاي،  ديفيد  يقول 
كبيرة  جهودًا  اتصاالت  مجموعة  »تبذل  فايننس:  براند 
وملموسة في دفع عجلة االبتكار الشامل، حتى أصبحت أحد 
الرواد العالميين في هذا المضمار، وهو األمر الذي أسهم في 
وصول قيمة محفظة عالمتها التجارية لما يصل إلى 11 مليار 

دوالر أميركي«.
شوطًا المتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولة  قطعت   لقد 
في  رائدًة  تصبح  أن  إلى  تهدف  التي  طموحاتها  في  كبيرًا 
الحالي،  العام  من  يوليو  شهر  ففي  االتصاالت،  قطاع 
أظهرت الدولة أداًء قويًا في مؤشر البنية التحتية لالتصاالت، 
آسيا،  غرب  وفي  وعربيًا  خليجيًا  األول  المركز  حققت  حيث 

والسابع عالميًا.
وبحسب تقرير استبيان األمم المتحدة للحكومات الذكية 
التنافسية  مؤشرات  في  كبيرًا  تقدمًا  الدولة  حققت   ،2020
على  الدولة  حافظت  حيث  االتصاالت،  لقطاع  العالمية 
المتحرك،  الهاتف  اشتراكات  مؤشر  في  عالميًا  األول  المركز 
في  عالميًا  األول  المركز  إلى  الثاني  المركز  من  وتقدمت 
في  أما  المتحرك،  العريض  النطاق  إنترنت  اشتراكات  مؤشر 
من  الدولة  تقدمت  فقد  اإلنترنت،  مستخدمي  نسبة  مؤشر 

المركز الثالث عشر عالميًا إلى المركز الخامس. 

 على صعيد ثورة 
الجيل الخامس، تمضي 

»اتصاالت« ُقدمًا 
وبشكل كبير على ريادة 

المستقبل الرقمي 
في المنطقة.

»إن اإلعالن عن حصول مؤسسة اإلمارات لالتصاالت على 
لقب أسرع شبكة للهاتف المتحرك في العالم، يعد بمثابة 

إنجاز تاريخي تستحقه المجموعة بجدارة. فهي تتربع اآلن على 
القمة من حيث سرعة شبكتها. إضافة إلى ذلك، حصلت 

المؤسسة على لقب أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت 
في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية«.

دووغ ساتلس،
»Ookla« الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي
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العامة  اإلدارة  عن  صادرة  بيانات 
التجارة  حجم  أن  أبوظبي  لجمارك 
إلى  وصـل  اإلماراتـيـة  العاصمـة  منافذ  عبر  النفطـيـة  غير 
العام  من  األولى  التسعة  األشهر  خالل  درهم  مليار   151,18
مليار   69,33 بقيمة  واردات  على  توزعت   ،2020 الحالي، 
تصدير  وإعادة  درهم  مليار   55,37 بقيمة  وصادرات  درهم 
من  الممتدة  الفترة  خالل  وذلك  درهم،  مليار   26,48 بقيمة 

شهر يناير ولغاية شهر سبتمبر. 
توصيل  في  المستخدمة  النقل  وسائل  تنوعت  كما 
التجارة  على  وتوزعت  الخارجية،  أبوظبي  بتجارة  البضائع 
المنقولة جوًا بقيمة 51,35 مليار درهم، و59,38 مليار درهم 
قيمة التجارة المنقولة بحرًا و40,45 مليار درهم قيمة التجارة 

المنقولة برًا.
وقد حافظت تجارة أبوظبي الخارجية على تنوع أسواقها 
السعودية  العربية  المملكة  وواصلت  واإلقليمية،  العالمية 
دورها بوصفها شريكًا تجاريًا رئيسًا مع أبوظبي، وبلغ إجمالي 
تلتها  درهم،  مليار   32,22 البلدين  بين  الثنائي  التجارة  حجم 

أظهرت

رياٌح 
تجارية

حزمة حوافز جديدة تطلقها جمارك أبوظبي بهدف دعم المستوردين 
والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز قدرتها التنافسية.

درهم،  مليارات   10,70 بقيمة  األميركية  المتحدة  الواليات 
بقيمة  والصين  درهم،  مليارات   9,85 بقيمة  إيطاليا  ثم 
مليارات   7,24 بقيمة  كونج  وهونج  درهم،  مليارات   9,83
7,22 مليارات درهم، واليابان بقيمة  درهم، وسويسرا بقيمة 
درهم،  مليارات   5,83 بقيمة  الهند  ثم  درهم،  مليارات   6,61
والكويت  درهم،  مليارات   4,11 بقيمة  المتحدة  فالمملكة 

بقيمة 4,08 مليارات درهم.
بلغ  مؤخرًا،  أبوظبي  جمارك  عن  الصادرة  لألرقام  ووفقًا 
والمملكة  أبوظبي  بين  النفطي  غير  التجاري  التبادل  حجم 
العربية السعودية عبر منافذ اإلمارة 493,8 مليار درهم خالل 

السنوات العشر الماضية.
التجاري التبادل  إجمالي  وصل  الماضي،  العام  في    

 بين الجانبين إلى 55,3 مليار درهم بزيادة قدرها 83.9% عن 
حيث  درهــم،  مليار   30,05 تسجيل  تم  حيث   2010 عام 
درهم،  مليار   196,17 إلى  لتصل  الصادرات  قيمة  ارتفعت 
وقيمة إعادة التصدير 180,09 مليار درهم، والواردات وصلت 

إلى 117,50 مليار درهم.
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الماضي  العام  خالل  اإلمارة  صادرات  نمت  ذلك،  إلى 
بنسبة 156.7% لتصل إلى 25,76 مليار درهم، مقارنة بعام 
مليارات   10,03 بقيمة  صــادرات  تسجيل  تم  حيث   2010
درهم، فيما حققت قيمة إعادة التصدير نموًا بنسبة %67.9 

لتصل إلى 17,35 مليار درهم.
وفي تفصيل السلع الرئيسة التي تم تداولها تجاريًا بين 
الجانبين، أظهرت األرقام أن 11 مليار درهم كانت من نصيب 
من  درهم  مليارات  و7,6  ومصنوعاتها،  العادية  المعادن 
والصور  الصوت  إذاعة  تسجيل  وأجهزة  اآلالت  تجارة  نصيب 
الكيماويات،  تجارة  في  درهم  مليارات  و5,95  ولوازمها، 
واألحجار المجوهرات  نصيب  من  ــم  دره مليارات   و7,3 

الثمينة والسلع.
وفي حديثه لوكالة أنباء اإلمارات )وام(، أوضح راشد الحج 
المملكة  أن  أبوظبي،  لجمارك  العام  المدير  المنصوري، 
التجاريين  الشركاء  أهم  ضمن  تعد  السعودية  العربية 
الصدارة  على  حافظت  وقد  أبوظبي،  إلمارة  االستراتيجيين 
والمركز األول في ظل التعاون المستمر وتبادل الخبرات بما 
يعزز منظومة العمل الجمركي وينعكس على حركة التجارة 

بين الجانبين.
وعقب اإلعالن عن اإلحصاءات بوقت قصير، أطلقت اإلدارة 
العامة لجمارك أبوظبي حزمة حوافز وتسهيالت جديدة لدعم 
المستوردين والشركاء، مدعومة ببنية تحتية قوية وتقنيات 
الضمانات  استبدال  إمكانية  وتتضمن  متطورة،  رقمية 
لدى  المعتمدين  للشركاء  مؤسسية  بضمانات  المصرفية 
وانسيابية  حرية  إلى  إضافة  أبوظبي،  لجمارك  العامة  اإلدارة 
تنقل البضائع بين المناطق الحرة والمستودعات الجمركية 
واالشراف عليها إلكترونيًا، حيث يمكن نقل ملكية البضاعة 
المودعة، أو جزء منها من ِقبَل الشركة إلى شركة أخرى داخل 
المنطقة الحرة. كما يمكن نقل البضائع بين المستودعات 
الجمركية لدى دول مجلس التعاون، فضاًل عن السماح ببقاء 
البضاعة المودعة في المستودعات الجمركية سنة ميالدية 
واحدة )365 يومًا( على أال تزيد مدة اإليداع على ثالث سنوات 
بعد  السداد  مستحقة  الجمركية  الرسوم  وتكون  ميالدية، 

انتهاء المدة.

إجــراءات  توفير  أيضًا،  والتسهيالت  الحوافز  تضمنت 
تقديم  من  المتعاملين  تمكن  بسيطة  ذكية  إلكترونية 
البيانات الجمركية بسهولة ومرونة في منافذ إمارة أبوظبي، 
الخدمات  تقديم  يتم  التي  القنوات  قنوات  تعدد  عبر  وذلك 
الجمركية للمتعاملين من خاللها، وهي »منصة تم« و»بوابة 
عن  فضاًل  أبوظبي«،  و»ســداد  ظبي«  و»نظام  المقطع« 
ضرورة  دون  من  المنشأ  وشهادة  الفواتير  من  النسخ  قبول 
عن تأمين  درهم   1000 مبلغ  دفع  دون  ومن  األصل   إحضار 

كل مستند.
اإلدارة  إطالق  ضوء  على  الجديدة  الحوافز  حزمة  جاءت 
 7 تتضمن  اقتصادية  حوافز  حزمة  أبوظبي  لجمارك  العامة 
شهر  في  أبوظبي  في  المستوردين  ودعم  لتعزيز  محاور 
تأجيل  تشمل  وهي  الحالي،  العام  من  الماضي  مايو 
التخليص  وخدمات  للمستوردين،  الجمركية  الرسوم  الدفع 
التخليص  خدمات  إلى  إضافة  الشحنة،  وصول  قبل  المسبق 
بنفسها  شحناتها  تخليص  للشركات  تتيح  التي  الذاتي 
خاصة ضوابط  وفق  جمركي  مخلص  إلى  اللجوء  دون   من 

بالتراخيص الجمركية.
وعاصمتها  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولة  وتسعى 
أبوظبي ضمن استراتيجيتها في استشراف المستقبل، إلى 
الروابط  وتوطيد  جديدة  مناطق  في  تجارية  عالقات  تأسيس 

الثنائية مع الشركاء التجاريين الراهنين.
لالستثمار  أبوظبي  مكتب  وّقع  المثال،  سبيل  على 
الوكالة  للتصدير،  اإلسرائيلي  المعهد  مع  تعاون  اتفاقية 
المعنية بالترويج لألنشطة التجارية في إسرائيل، بهدف تعزيز 

التجارة الثنائية بين البلدين.
التبادل  أمام  الطريق  تمهيد  شأنها  من  االتفاقية  هذه 
مكتب  سيعمل  حيث  وإسرائيل،  أبوظبي  إمارة  بين  التجاري 
أبوظبي لالستثمار بموجبها عن كثب مع المعهد اإلسرائيلي 
للتصدير، من خالل تعزيز فرص التجارة والتعاون االستثماري، 
السوقين،  كلتا  في  الشركات  بين  التواصل  وتسهيل 
أمام  المتاحة  والتجارية  االستثمارية  الفرص  إثراء  عن  فضاًل 
المدى  على  أعمالها  نجاح  لضمان  اإلسرائيلية  الشركات 
الطويل. عالوة على توفير الموارد لدعم مسيرة التنمية في 

العاصمة اإلماراتية. 

 الدكتور طارق بن 
هندي، مدير عام مكتب 

أبوظبي لالستثمار، 
وقع مؤخرًا اتفاقية 
تعاون مع المعهد 

اإلسرائيلي للتصدير.

 سعادة جون راكوالتا، 
سفير الواليات المتحدة 

األميركية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، 

متفائل بشأن التبادل 
التجاري السنوي بين 

البلدين الذي من شأنه أن 
يشهد نموًا بنسبة تراوح 

بين 4 و5% من دون 
تحديد فترة زمنية محددة.
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اجتماع  خالل  أقيمت  االتفاقية  توقيع  مراسم  أن  يُذكر 
هندي  بن  طارق  الدكتور  من  كل  بين  اإلنترنت  عبر  افتراضي 
رئيس  باروخ  وأديف  لالستثمار،  أبوظبي  مكتب  عام  مدير 
مجلس إدارة المعهد اإلسرائيلي للتصدير، وغادي أرييلي مدير 

عام المعهد.
االقتصاد  ــر  وزي بيريتز،  عمير  يقول  الشأن،  هــذا  في 
والصناعة في إسرائيل: »تأتي اتفاقية التعاون الموقعة مع 
العالقات  تعزيز  نحو  أخرى  خطوة  لالستثمار  أبوظبي  مكتب 
اإلمارات  ودولة  خاص،  بشكل  أبوظبي  إمارة  مع  االقتصادية 
العربية المتحدة بشكل عام. وأتمنى أن تثمر هذه العالقة مع 
اإلمارات العربية المتحدة منح زخم أكبر لالقتصاد اإلسرائيلي 

في هذا الوقت الصعب«.
تمثل  االتفاقية  هذه  أن  إلى  باروخ  أديف  أشار  جانبه،  من 
التعاون  تعزيز  إلى  الرامية  المشتركة  للجهود  امتدادًا 
نتائج  ستحقق  بأنها  ثقة  على  »نحن  وأضاف:  البلدين،  بين 
المضي  ويسرنا  كافة.  لألطراف  بالنسبة  ملموسة  إيجابية 
بدعم  المعهد،  وسيواصل  الواعدة.  الطريق  هذه  في  قدمًا 
الخارجية  ووزارة  االقتصاد  وزارة  في  األجنبية  التجارة  إدارة  من 
لدعم  الالزمة  التحتية  البنية  إرساء  على  العمل  اإلسرائيلية، 
مع  التعاون  بأن  شك  وال  البلدين.  بين  االقتصادي  التعاون 
توطيد  في  محوري  بدور  سيقوم  لالستثمار  أبوظبي  مكتب 

العالقات االقتصادية بين الطرفين.
الدولة  وزير  الطاير،  حميد  عبيد  معالي  بحث  نحو،  على 
معالي  مع  االفتراضي  االجتماع  خالل  المالية،  للشؤون 
المالية  لوزارة  الثاني  والوزير  التعليم  وزير  وونغ،  لورانس 
العالقات والشراكات االستراتيجية  السنغافورية، سبل تعزيز 
التجارة  حركة  أن  بالذكر  الجدير  الصديقين.  البلدين  بين 
بنسبة  نموًا  شهدت  وسنغافورة  اإلمارات  بين  النفطية  غير 
28.2% خالل عام 2019 لتصل إلى 5 مليارات دوالر أميركي.

وأشار معاليه، إلى العالقات الوطيدة التي تجمع اإلمارات 
المدعومة  التجارية  والعالقات  وسنغافورة  المتحدة  العربية 

للعالقات  القانوني  اإلطار  تحدد  التي  االتفاقيات  من  بعدد 
الثنائية وفي مقدمتها اتفاقية االزدواج الضريبي ومعاهدات 
مجلس  دول  بين  الحرة  التجارة  واتفاقية  الثنائية،  االستثمار 
الحاجة  الطاير  معالي  وأكد  وسنغافورة.  الخليجي  التعاون 
ضرورة مواصلة الحوار لتوطيد أطر التعاون البناء، وفتح آفاق 
االقتصادية  المجاالت  مختلف  في  المشترك  للعمل  جديدة 

والمالية والتجارية.
المتحدة  الواليات  سفير  راكوالتا،  جون  سعادة  وأعرب 
تفاؤله  عن  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في   األميركية 
العربية  اإلمــارات  دولة  بين  السنوي  التجاري  التبادل  بأن 
دوالر  مليار   25 حاليًا  البالغ  المتحدة  والواليات  المتحدة 
في   %5 و   4 بين  ــراوح  ت بنسبة  نموًا  سيشهد  أميركي، 

المستقبل، ومن دون تحديد فترة زمنية محددة. 

 أديف باروخ رئيس 
مجلس إدارة المعهد 

اإلسرائيلي للتصدير، 
 وغادي أرييلي مدير

عام المعهد.

 تفصيل بأبرز السلع الرئيسة بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية 
لعام 2019

7,3 مليارات درهم
 تجارة اللؤلؤ واألحجار 

الكريمة والمعادن الثمينة 
ومصنوعاتها

7,6 مليار درهم
تجارة اآلالت وأجهزة تسجيل 

إذاعة الصوت والصور 
ولوازمها

11 مليار درهم
المعادن العادية ومصنوعاتها

سلع ومنتجات مختلفة تندرج ضمن أكثر من

20 قطاعًا تجاريًا
5,95 مليارات درهم

منتجات الصناعات الكيميائية 
والصناعات المرتبطة بها

مقارنة بعام 2010، سجل إجمالي حجم التجارة نموًا بنسبة 84% في عام 2019.
المصدر: اإلدارة العامة لجمارك أبوظبي

التجارة
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العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية 
بين اإلمارات العربية المتحدة وإيطاليا إلى 
سنوات طويلة، وهي تشهد المزيد من التطور واالزدهار عامًا 
بعد عام، بما في ذلك تضافر الجهود بين البلدين الصديقين 
في طرح عدد من المبادرات الستكشاف فرص تعاون جديدة 
وإيجاد  االبتكار  تضع  ومتكاملة  مستدامة  عمل  منظومة  عبر 
العالقات  وتوطيد  تعزيز  شأنه  من  ما  المقدمة،  في  الحلول 

الثنائية بينهما.
أطلقتها  التي   »Innov Italy UAE« مبادرة  وتركز 
على  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لدى  إيطاليا  سفارة 
الذكية  والمدن  والفضاء،  السيبراني،  األمن  مثل  مجاالت، 
والتنقل المستدام، وعلوم الحياة، وتقنيات الغذاء، والطاقة 

المتجددة والمياه واالقتصاد الدائري. 
يقول سعادة نيكوال لينر، سفير إيطاليا في دولة اإلمارات 
بين  العالقات  أن  ثقته  عن  أعرب  الذي  المتحدة  العربية 
بالشراكة  »نفخر  المنظور:  المستقبل  في  ستستمر  البلدين 

تعود

عالقات ثنائية نوعية..
تعاون جديد بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وإيطاليا يضع االبتكار في الطليعة، 

ما يعزز العالقات الثنائية بين البلدين.

االستراتيجية بين البلدين. كما أننا نسعى إلى تقديم أفضل 
التقنيات والخبرات اإليطالية في سبيل تعزيز هذه الشراكة. 
وفي ظل جائحة كورونا الراهنة، نعتقد أنه الوقت المناسب 
الجذور  على  القائمة  عالقاتنا،  في  نوعية  نقلة  إلحــداث 
تحقيق  بهدف  البلدين،  كال  وحضارة  ثقافة  في  المتأصلة 
التعاون  في  والتركيز  المستقبل  نحو  اإليجابي  تطلّعنا 

القائم على االبتكار والمعرفة والتواصل«.
المبادرة  هذه  نستهّل  أن  سعداء  »نحن  سعادته:  وأضاف 
للمستقبل،  دبي  مؤسسة  مع  وبالتعاون  خليفة  جامعة  مع 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  في  االبتكار  ركائز  أهم  من  وهما 
طاقاتنا  أفضل  إلشراك  تام  استعداد  على  نحن  جانبنا،  من 
عالقاتنا تحسين  بهدف  وصناعة  وبحوث  مؤسسات   من 

وجودة شراكتنا«.
والتكنولوجيا للعلوم  خليفة  جامعة  أن  بالذكر   جدير 
التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، تعد إحدى أهم الشركاء في 

هذه المبادرة.

44 . صوت األعمال



تضمنت  التي   »Innov Italy UAE« مبادرة  وانطلقت 
في  غاية  موضوعات  على  الضوء  تسلط  ــدوات  ن ست 
في  الحالي  العام  نهاية  حتى  تستمر  اإلنترنت  عبر  األهمية 
مناسبة  فرصة  المنتديات  هذه  وتوفر  الماضي.  سبتمبر  شهر 
لألكاديميين وخبراء األعمال في البلدين، ومشاركة تجاربهم 
في  العقبات  وتذليل  المشتركة  التحديات  مواجهة  في 
في  الشراكات  تعزيز  سبل  بحث  عن  فضاًل  معينة،  قطاعات 

هذه القطاعات.
عقب هذه المنتديات، ستشهد المبادرة ست ورش عمل، 
المقبل  العام  من  األول  النصف  خالل  عقدها  المقرر  من 
الحكومات  من  المصلحة،  أصحاب  جميع  بمشاركة   ،2021
والشركات  والشركات  البحوث  ومراكز  الجامعات  إلى 
بهدف  المالية،  والكيانات  األعمال  وحاضنات  الناشئة 

استكشاف فرص التعاون الثنائي وإطالق مشروعات مميزة.
للعلوم  خليفة  جامعة  تتمتع  متصل،  نحو  على 
والتكنولوجيا بعالقة وطيدة مع جامعة ساليرنو في إيطاليا. 
مؤخرًا أُعلن  الطرفين،  بين  المشترك  التعاون  ضوء   وعلى 
فعال  نموذج  أول  بتطوير  نجح  الباحثين  من  فريقًا  أن  عن 

.»NavaMask« لِكمامة
وبالفعل، تم تصميم هذه الِكمامة الُمبتكرة لمساعدة 
العالم في مكافحة جائحة كورونا، وهي صديقة للبيئة تم 
نانوية  وألياف  البيولوجي  للتحلل  قابلة  مواد  من  تطويرها 
قوية  خصائص  ذات  للميكروبات  مضادة  خصائص  تمنحها 
)وام(،  اإلمارات  أنباء  لوكالة  ووفقًا  للميكروبات.  مضادة 
البيولوجية  المواد  عن  اختراع  براءة  على  الباحثون  حصل 

المستخدمة في تطوير هذا القناع.

كما وقعت وزارة االقتصاد اإلماراتية، مطلع العام الحالي، 
مذكرة تفاهم مع مركز االبتكار التابع لمجموعة انتيسا سان 
االبتكار  مجاالت  في  التعاون  جوانب  لتعزيز  اإليطالية،  باولو 

وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة واالقتصاد الدائري.
الدائري  االقتصاد  يعد  )وام(،  اإلمارات  أنباء  لوكالة  ووفقًا 
والمحافظة  الهدر  على  القضاء  إلى  يهدف  اقتصاديًا  نظامًا 
على الموارد وتحسين إنتاجيتها. إن التحول نحو هذا النموذج 
وزارة  تعمل  التي  الرئيسية  المحاور  أحد  يمثل  االقتصادي، 
توجهات  يخدم  بما  لها،  داعمة  بيئة  تهيئة  على  االقتصاد 

الدولة ورؤيتها المستقبلية في هذا الصدد.

»نعتقد أن الوقت مناسب إلحداث 
نقلة نوعية في عالقاتنا، القائمة 
على الجذور المتأصلة في ثقافة 

وحضارة كال البلدين، بهدف تحقيق 
تطّلعنا اإليجابي نحو المستقبل 

والتركيز في التعاون القائم على 
االبتكار والمعرفة والتواصل«.

سعادة نيكوال لينر،
سفير إيطاليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تقرير العدد
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 سعادة نيكوال لينر، 
سفير إيطاليا في 

دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وسعادة 

شهاب أحمد الفهيم 
وكيل وزارة مساعد 

لشؤون المراسم في 
وزارة الخارجية والتعاون 

الدولي، خالل لقاء 
جمعهما العام الماضي.

 تقوم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدور محوري في مبادرة 
.»Innov» Italy UAE

وذكرت مجموعة انتيسا سان باولو أن الهدف من مذكرة 
األعمال  تشجيع  في  يكمن  سنوات  ثالث  ومدتها  التفاهم 
والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الخاص  القطاع  في 
خالل  من  جديدة  أعمال  ــادرات  ــب م وتطوير  والناشئة 
المتطورة  التقنيات  في  واالستثمار  المشتركة  المشروعات 
والتجارة األعمال  ريــادة  وتعزيز  الدائري  االقتصاد   لدعم 

والتعاون الدولي.
وأعربت المجموعة عن أنه على ضوء االتفاقية الموقعة 
على  الطرفين  فإن  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  بينها 
وواسعة  جديدة  استثمار  فرص  ابتكار  في  ستسهم  أنها  ثقة 

النطاق في هذه المجاالت.

االبتكار  ومركز  االقتصاد  وزارة  أعلنت  ذلك،  على  عالوة 
في مجموعة انتيسا سان باولو اإليطالي في اآلونة األخيرة، 
الدائري يتحول إلى  عن إطالق مبادرة تحت عنوان »االقتصاد 
الرقمي« التي تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة القائمة 
ابتكاراتها  عرض  من  البلدين  كال  في  التكنولوجيا  على 

واختراعاتها أمام الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال.
شركة  مع  بالتعاون  جاءت  التي  المبادرة  هذه  إطار  في 
اإليطالية، سيتم  مايكروسوفت ومؤسسة كاريبلو فاكتوري 
في  مؤهلة  إماراتية  ناشئة  شركة   15 عن  يقل  ال  ما  اختيار 
التقنية  وحلولها  ابتكاراتها  بعرض  لتشارك  الثانية  المرحلة 
إلى  يؤدي  ما  والدولية،  اإليطالية  الشركات  من  عدد  أمام 
فتح المجال أمامها الستكشاف الشراكات التجارية المحتملة 

وإبرام اتفاقيات تجارية مع األطراف المشاركة.
بالهول  حميد  عبداهلل  بن  أحمد  الدكتور  معالي  يقول 
الصغيرة  والمشروعات  األعمال  لريادة  دولة  وزير  الفالسي، 
المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  وصف  الذي  والمتوسطة 
االقتصاد  نحو  التحول  دعم  في  الرائدة  الدول  إحدى  بأنها 
الدائري العالمي: »إن المبادرة تسهم في توفير بيئة داعمة 
لرواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرة بالدولة 
على  واالطالع  الخارجية  األسواق  إلى  الوصول  من  تمكنهم 

فرص الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب في المجاالت«.
الدولة  وزير  الطاير،  حميد  عبيد  معالي  عقد  ذلك،  إلى 
اجتماعًا  أيضًا،  الماضي  سبتمبر  شهر  في  المالية،  للشؤون 
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 وّقع معالي المهندس 
سلطان بن سعيد 

المنصوري وزير 
االقتصاد، ومعالي 

لويجي دي مايو نائب 
رئيس الوزراء وزير 

التنمية االقتصادية 
والعمل والسياسات 

االجتماعية في جمهورية 
إيطاليا، على عدد 

من مذكرات التفاهم 
خالل ملتقى األعمال 

اإلماراتي اإليطالي 
العام الماضي.

 معالي الدكتور
أحمد بن عبدالله حميد 

 بالهول الفالسي،
 وزير دولة لريادة

األعمال والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة.

والمالية  االقتصاد  وزير  جوالتيري،  روبرتو  معالي  مع  افتراضيًا 
اإليطالي، لمناقشة مجاالت التعاون بين البلدين الصديقين 
فيما يتعلق بالشؤون المالية والتجارة واالستثمار. كما ناقش 
المتحدة  العربية  اإلمارات  مشاركة  الحكوميون  المسؤولون 
 )GPFI( المالي  للشمول  العالمية  الشراكة  برنامج  في 
تولي  بمجرد  العشرين،  لمجموعة  المالي  المسار  ضمن 

إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين في عام 2021.
الشكر  كلمات  الطاير  معالي  وجه  االجتماع،  ختام  وفي 
والتقدير إليطاليا، وأضاف: »نتوجه بجزيل الشكر إلى إيطاليا 
مشاركة  الستمرار  محدود  الال  ودعمها  الدائم  تعاونها  على 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في برنامج الشراكة العالمية 
للسنوات  العشرين  لمجموعة   )GPFI( المالي  للشمول 
الثالث المقبلة بصفتها عضوًا من خارج مجموعة العشرين«.

في  إيطالية  شركة   30 على  يزيد  ما  شارك  ذلك،  إلى 
معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة )ويتيكس( 2020 
يشكل  الذي  الرقم  الماضي،  أكتوبر  شهر  في  ُعقد  الذي 
في  المشاركة  اإليطالية  الشركات  عدد  في  زيادة   %50 نحو 

المعرض، مقارنة بعام 2019.
وفي معرض حديثه، قبيل انطالق معرض ويتيكس، أفاد 
اإلمارات  في  اإليطالي  التجاري  المفوض  سكاربا،  أميديو 
العربية المتحدة، بأن قطاع الطاقة المتجددة لم يتأثر بشكل 
القطاع.  مرونة  يعكس  الذي  األمر  كورونا،  بجائحة  كبير 
وأضاف سكاربا: »في واقع األمر، ارتفعت نسبة استيراد المواد 
الطاقة  ومحطات  المياه  تحلية  في  المستخدمة  اإليطالية 
السنوات  مدار  فعلى  مطرد.  بشكل  الدولة  إلى  الشمسية 
الثالث الماضية، كانت إيطاليا أحد أهم الموردين لمكونات 
المتحدة على  العربية  المتجددة إلى اإلمارات  قطاع الطاقة 
الثالثة  األشهر  في   %16.47 قدرها  زيادة  مع  مستمر،  نحو 

األولى من عام 2020«.
العالقات  في  األخيرة  التطورات  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال 
وجمهورية  المتحدة  العربية  ــارات  اإلم دولة  بين  الثنائية 

إيطاليا، تستند إلى أساس متين من التعاون التجاري الثنائي 
الذي شهد دعمًا كبيرًا خالل السنوات القليلة الماضية.

وتُظهر أحدث األرقام الصادرة عن وزارة االقتصاد اإلماراتية، 
العربية  اإلمــارات  بين  النفطي  غير  التجاري  التبادل  حجم 
أميركي  دوالر  مليارات   7,6 إلى  وصل  وإيطاليا  المتحدة 
بأن  االقتصادية  التجارة  تقارير  أفادت  كما   .2019 عام  خالل 
بلغت  المتحدة  العربية  اإلمارات  إلى  اإليطالية  الصادرات 
وفقًا  وذلك  الماضي،  العام  أميركي  دوالر  مليارات   5,12
لقاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية لألمم المتحدة، في 
حين نمت الصادرات اإليطالية في قطاع األغذية الزراعية إلى 
 ،2020 عام  من  األول  النصف  خالل  طفيف  بشكل  اإلمارات 
الصناعة  لمكتب  وفقًا  وذلك   %3.75 إلى  وصلت  بزيادة 

والتجارة اإليطالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
اإلماراتي  األعمال  ملتقى  يستمر  سبق،  ما  إلى  إضافة 
في  األعمال  لرواد  اإليطالي  اإلماراتي  والملتقى  اإليطالي 

ترسيخ العالقات االقتصادية بين البلدين.
فخالل ملتقى األعمال اإلماراتي اإليطالي الذي ُعقد في 
سلطان  المهندس  معالي  وّقع  الماضي،  العام  أبريل  شهر 
دي  لويجي  ومعالي  االقتصاد،  وزير  المنصوري  سعيد  بن 
والعمل  االقتصادية  التنمية  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  مايو 
والسياسات االجتماعية في جمهورية إيطاليا، على عدد من 

مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين. 
جمهورية  عزم  حينها،  مايو  دي  لويجي  معالي  أكد  وقد 
دولة  مع  التعاون  أواصر  دعم  في  ُقدمًا  المضي  إيطاليا 
العربية  اإلمارات  »تتمتع  وأضاف:  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
إلى  نسعى  كما  عالية.  وإمكانات  قوي  باقتصاد  المتحدة 
مثل  مختلفة،  أخرى  قطاعات  ليشمل  التعاون  نطاق  توسيع 
إلى  واالستثمار،  والعقار  التحتية  والبنية  المتجددة  الطاقة 

جانب االبتكار«.
تحديدًا،   2019 عام  سبتمبر  شهر  في  قليلة،  أشهر  وبعد 
شارك ما يزيد على 30 شركة إماراتية من الشركات الصغيرة 
ومتوسطة  صغيرة  شركة   260 جانب  إلى  والمتوسطة 
لرواد  اإليطالي  اإلماراتي  الملتقى  منتدى  في  إيطالية 

األعمال الذي ُعقد في ميالنو.
من  عدد  انطالق  ومع  الحاضر،  وقتنا  إلى  العودة  عند 
العربية  اإلمارات  دولة  من  كل  تتطلع  الجديدة،  المبادرات 
من  عديدة  سنوات  إلى  اإليطالية  والجمهورية  المتحدة 

التعاون المثمر وتحقيق المصالح المشتركة. 
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غرفة أبوظبي تضع مخططات الدورة الثانية من برنامج حديث الغرفة
يونيو  شهر  مطلع  أبوظبي  غرفة  تبنته  الذي  الغرفة  حديث  برنامج  حقق 
الماضي من العام الحالي، والذي شهد تنظيم 23 جلسة حوارية افتراضية 
للشركات  المشورة  لتقديم  االستشارية  الشركات  جمعت  اإلنترنت  عبر 
السلبية  واآلثار  التحديات  مواجهة  في  الخاص  القطاع  ودعم  المحلية 
لجائحة كوفيد - 19، نجاحًا كبيرًا، ما دفع الغرفة للبدء بالتخطيط لمواسم 

مقبلة من هذا البرنامج مع مشاركة شركاء جدد.
وكبار  الشركاء  من  محاضرًا   39 استضاف  الذي  البرنامج  واستقطب 
 4500 13 أسبوعًا، ما يزيد على  الموظفين في شركات عريقة على مدى 
ممثل عن شركات القطاع الخاص من 39 مدينة في 29 دولة حول العالم.
من  عددًا  تناول  الذي  الغرفة  حديث  برنامج  حول  حديثه  معرض  وفي 
المهيري،  هالل  محمد  سعادة  أوضح  المهمة،  االقتصادية  الموضوعات 
أحدث  الغرفة  حديث  برنامج  أن  أبوظبي،  وصناعة  تجارة  غرفة  عام  مدير 
بالعديد زخرت  مثالية  منصة  لكونه  التواصل،  مفهوم  في  نوعية   نقلة 
باهتمام  حظيت  التي  األهمية  بالغة  االقتصادية  الموضوعات  من 
العربية  اإلمارات  دولة  في  األعمال  مجتمع  من  كبيرة  شريحة  ومتابعة 

المتحدة وخارجها«.
األعمال  مجتمع  تحفيز  مسؤولية  عاتقها  على  الغرفة  أخذت  لقد 
ودعمه والُمضي قدمًا، ونشر الوعي وتقديم المشورة الالزمة من الخبراء 
مواجهة   في  ومساعدتهم  األعمال  ورجال  لألعضاء  االقتصاد  ومستشاري 
سعادة  وأضاف  المستجد.  كورونا  فيروس  خلفها  التي  واآلثار  التحديات 
المهيري: »ما تحتاج إليه الشركات في هذه األوقات الصعبة هو النصيحة 
العالم  في  شهرة  األكثر  الشركات  من  أفضل  هناك  وهل  والتوجيه، 

لتقديم هذه المشورة؟«.
أبوظبي،  إمارة  في  حيوية  اقتصادية  قطاعات  البرنامج  واستهدف 
العائلية،  والشركات  المالية،  والخدمات  والتعليم،  التجزئة،  تجارة  وهي 

التجارة والخدمات، الضيافة والطعام والشراب.
إم  بي  كيه  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  حفار،  نادر  وصف  جهته،  من 
»إنه  يقول:  وأردف  رائدة«،  »مبادرة  أنه  على  البرنامج  األدنى،  للخليج  جي 
العام.  لهذا  الغرفة  حديث  برنامج  في  المشاركة  سرورنا  دواعي  لمن 
ونأمل أن تكون الندوات االفتراضية التي قدمتها مجموعة كيه بي إم جي 
)KPMG(، والتي تطرقت إلى موضوعات التمويل وقطاع تجارة التجزئة 
قدمت  قد   ،19  - كوفيد  تفشي  سياق  في  الرقمي  والتحول  والمحاسبة 
معلومات إضافية وقيّمة حول استراتيجيات التعافي لتساعد المؤسسات 

في القطاع الخاص بالدولة على الُمضي ُقدمًا«.

الشرق  سي  دبليو  بي  عن  المسؤول  الشريك  أشقر،  هاني  ويقول 
طرحها  أبوظبي  غرفة  تبنت  التي  الغرفة  حديث  لمبادرة  »كان  األوسط: 
لمشاركة  تفاعلية  منصة  إلنشاء  الفرصة  الحساسة،  الفترة  هذه  في 
األفكار والتعاون في مواجهة التحديات التي جابهتنا جميعًا، أفرادًا وقادة 
بشكل  والتفاعل  العمل  فرص  على  الضوء  سلطت  أنها  كما  أعمال. 

مختلف مع جميع وأصحاب الشأن«.
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  السويلم،  عبدالعزيز  قال  جهته،  من 
خالل  أفريقيا:»من  وشمال  األوسط  الشرق  في   EY لشركة  التنفيذي 
الغرفة  أعضاء  وتوجهات  وأفكار  رؤى  مشاركة  من  تمكنا  المبادرة،  هذه 
الرئيسة في مجاالت مختلفة، مثل القوى العاملة وتعزيز أدائها، والمرونة 
الشركات  وحماية  التدريبية،  واألنشطة  العلمي  والتخطيط  السيبرانية، 
العائلية، ما يسهم في تمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات العالمية 
وإذ  الواقع.  أرض  على  المختلفة  والتحديات  المسائل  ومعالجة  حل  في 
ودعم  أبوظبي،  وصناعة  تجارة  غرفة  مع  تعاوننا  لمواصلة  ُقدمًا  نتطلع 
أوساط  وفي  أعضائها  بين  والخبرة  المعرفة  نشر  في  الحثيثة  جهودها 

مجتمع األعمال المحلي بكامله«.
فيما أفاد معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق 
وكيف  األعمال،  قادة  بين  مهمة  عدة  نقاشات  أثار  البرنامج  بأن  األوسط، 
كورونا  جائحة  تداعيات  معالجة  مراحل  خالل  منظماتهم  إدارتهم  واكبت 
يقول:  وأردف  واالزدهار،  والتعافي  االستجابة  مراحل  حيث  من  المختلفة، 
»نتطلع اليوم إلى مواصلة التعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في 
مبادراتها المستقبلية لتزويد الشركات في أبوظبي بأفضل الممارسات 

واألفكار ذات القيمة المضافة«.
بذلوه  لما  المبادرة  لشركاء  امتنانه  عن  الغرفة  عام  مدير  عبّر  وختامًا، 
مبادرة  أن  مؤكدًا  االفتراضية،  المحاضرات  وتقديم  تحضير  في  جهود  من 
ومجمل  المشاركين  األعضاء  على  اإليجابي  األثر  لها  كان  الغرفة  حديث 
اآلراء  خالل  من  المهيري،  سعادة  لمسه  الذي  األمر  وهو  األعمال،  مجتمع 
ما  المصلحة،  وأصحاب  المشاركين  من  لعدد  المباشرة  وغير  المباشرة 
الغرفة  حديث  من  مقبلة  لمواسم  بالتخطيط  للبدء  أبوظبي  غرفة  دفع 
لم  هذا  »إن  المهيري:  سعادة  وأضاف  إضافيين.  شركاء  مشاركة  مع 
غرفة  عمل  فريق  بذله  الذي  والدؤوب  الجاد  العمل  لوال  أيضًا  ممكنًا  يكن 

أبوظبي المعني بمبادرة حديث الغرفة«.
غرفة  صفحة  عبر  الغرفة  حديث  برنامج  ندوات  جميع  مشاهدة  يمكن 

أبوظبي على منصة يوتيوب.
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أكاديمية اإلمارات ومؤسسة سياتل تعلنان عن شراكة استراتيجية 
لتمويل اقتصاد التكنولوجيا العالمي

تعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص..

تجارة  لغرفة  التابعة  أبوظبي  في  اإلمارات  أكاديمية  من  كل  أعلنت 
سياتل  مدينة  من  تتخذ  التي  يونيتي  ومؤسسة  أبوظبي،  وصناعة 
الرقمي  التحول  لتسريع  استراتيجية  شراكة  عن  لها،  مقرًا  األميركية 
واالبتكار التكنولوجي في المنطقة والعالم. ومع إطالق هذه الشراكة، 
إلى  خاللها،  من  يونيتي  ومؤسسة  اإلمارات  أكاديمية  من  كل  تسعى 
األعمال  وحضانة  االستشارات  تقديم  في  المشتركة  الجهود  توحيد 

وتمويل الشركات الناشئة. 
تشاهال  آني  »يونيتي«،  لـ  المؤسس  الشريك  أشار  السياق،  هذا  في 
استثمارها  لنا  يمكن  هائلة  فرص  »لدينا  قائاًل:  الشراكة  هذه  إلى  هونان 
خالل العشرة أعوام المقبلة. فنحن نعيش أوقاتًا رائعة في الوقت الراهن 
التي تعمل فيها التقنيات المتقدمة، كالذكاء االصطناعي وبلوك تشين 
والواقع المعزز واالفتراضي والممتد واألمن السيبراني والروبوتات، على 
دعم  على  نركز  أننا  كما  كافة.  الدول  واقتصادات  عالمنا  تشكيل  إعادة 
وتطوير القادة الذين يمكن لهم استغالل هذه التقنيات المتسارعة في 

إنشاء شركات مبتكرة وذات تأثير في جميع أنحاء العالم«.
من جانبه، أوضح سعادة محمد هالل المهيري، مدير عام الغرفة التي 
أن  الجديدة،  المبادرة  لهذه  الرئيس  والراعي  اإلمارات  أكاديمية  لها  تتبع 
المبادرة ذات رؤية مستقبلية، وأن التناغم بين كل من أكاديمية اإلمارات 
ومؤسسة يونيتي له األثر الكبير على الشركات الناشئة، وأضاف: »إننا في 
التحول  من  جزءًا  نكون  بأن  نفخر  المبادرة  هذه  خالل  ومن  أبوظبي  غرفة 
بهذه  سعداء  نحن  المبتكرين.  دعم  خالل  من  وذلك  العالمي  الرقمي 
الشراكة مع مؤسسة يونيتي التي سنعمل من خاللها على استكشاف 

هذه الواجهة الجديدة من التكنولوجيا على مستوى العالم«.
القادرين  القادة  من  جيل  تهيئة  على  تعمل  يونيتي  مؤسسة  أن  يُذكر 
االستشارات  لنظام  إن  حيث  للشركات،  الثالثي  األساس  خط  بناء  على 
للتطوير  القابلية  االستثماري،  المال  ورأس  الناشئة  الشركات  ومختبر 
في  الوطني  القائد  اإلمارات  أكاديمية  تعد  حين  في  السريعة.  واالستجابة 

تطوير القوى العاملة والكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص. كما 
المهارات  وتقديم  التعليم،  في  واالبتكار  التدريب  في  األكاديمية  تختص 

والخبرات الضرورية إلعادة تصور بيئة العمل في القرن الحادي والعشرين. 

مجلس  عن  المنبثقة  القطاعية  اللجان  ناقشت 
التحديات  مجموعة  أبوظبي،  غرفة  إدارة 
بإمارة  الخاص  القطاع  تواجه  التي  والمعوقات 
تمكين  بهدف  كورونا،  جائحة  ظل  في  أبوظبي 
وتذليل  أنشطته  متابعة  من  الخاص  القطاع 
وبما  الراهنة،  الظروف  ظل  في  أمامه  العقبات 
يضمن قيام هذه المؤسسات بواجباتها كاملة في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية بأبوظبي،  عملية 

وفي إطار الرؤية االقتصادية لإلمارة 2030.
اجتماعاتها  خالل  القطاعية  اللجان  وقامت 
مع  التنسيق  عبر  التوصيات  من  عدد  بطرح 
االقتصادي  األثر  لتخفيف  المعنية  الجهات 
خطط  خالل  من  وذلك  الجائحة،  أحدثته  الذي 
شملت  التي  والمساندة  والدعم  المتابعة 
بالجائحة،  تأثرًا  األكثر  االقتصادية  القطاعات 
التجاري،  والقطاع  العقاري،  القطاع  مثل 
واالطالع  والسياحة،  والسفر  التأمين،  وقطاع 

في  الحكومة  وتطلعات  اإلجراءات  جميع  على 
الفترة الراهنة والمقبلة. كما تطرّقت مجموعة 
عمل السفر والسياحة إلى آلية مواجهة األزمات 
المحوري  والدور  بالعالم،  تعصف  التي  الصحية 
لإلعالم في إعادة عجلة السياحة إلى ما كانت 

عليه قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.
القطاعية  اللجان  تركز  ذلك،  على  عالوة 
اجتماعاتها  خالل  من  أبوظبي  لغرفة  التابعة 
الدورية على تعزيز التواصل مع الجهات المعنية 
لدعم  المناسبة  الحلول  إيجاد  في  للمشاركة 
والتباحث  المتعثرة،  والمشروعات  الشركات 
الغرفة  بين  ما  التواصل  قنوات  تعزيز  في 
على  لالطالع  الخاص  القطاع  شركات  وجميع 
ِقبَل  من  والمبذولة  القائمة  كافة،  المستجدات 
المرحلة  واحتياجات  بمتطلبات  للوفاء  الغرفة، 
الساحة  على  المتسارعة  والمتغيرات  الحالية 

االقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية.
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أسبوع أبوظبي - كوريا للرعاية الصحية يحقق نجاحًا كبيرًا
شهد أسبوع أبوظبي - كوريا للرعاية الصحية الذي نظمته غرفة أبوظبي 
 500 على  يزيد  ما  مشاركة  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  أيام   4 مدار  على 
بأبوظبي،  الصحة  دائرة  جانب  إلى  الصحي،  القطاع  رواد  من  شركة 
»صحة«،  الصحية  للخدمات  أبوظبي  وشركة  الصحية،  للرعاية  ومبادلة 
ووزارة  كانغنام،  منطقة  ومكتب  )كيتا(  الكورية  الدولية  التجارة  ورابطة 

الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
للعالقات  األربعين  الذكرى  مع  بالتزامن  الملتقى  تنظيم  جاء  وقد 
الجنوبية،  كوريا  وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات  بين  الدبلوماسية 
المتمثلة  أبوظبي،  غرفة  تتبناها  التي  الدؤوبة  والمساعي  يتوافق  وبما 
الجنسيات،  ومتعددة  العالمية  المؤسسات  كبريات  باستقطاب 
اإلماراتية،  العاصمة  في  الواعدة  االستثمارية  الفرص  الستكشاف 
عبر  أبوظبي  في  والمستدامة  الشاملة  التنمية  يحقق  الذي  وبالشكل 

القطاعات كافة، ال سيّما القطاع الصحي.
مدير  نائب  القبيسي،  غرير  عبداهلل  السيد  صرّح  الشأن  هذا  في 
للرعاية  كوريا   - أبوظبي  أسبوع  تنظيم  »إن  قائاًل:  أبوظبي،  غرفة  عام 
بين  الدبلوماسية  للعالقات  األربعين  الذكرى  مع  متزامنًا  جاء  الصحية 
البلدين الصديقين التي شهدت الكثير من مجاالت التعاون في مختلف 
لمسيرة  استكمااًل  يعد  الملتقى  شهده  الذي  النجاح  وإن  القطاعات. 
أحد  باعتباره  الصحية،  الرعاية  قطاع  ِلتطال  العالقات،  هذه  في  التطور 
أهم القطاعات الحيوية المحورية وأكثرها نموًا في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة«.
عام  في  أنه  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  »نفخر  القبيسي:  وأضاف 
بمجال  عالمية  مؤشرات   7 في  األولى  المرتبة  الدولة  تصدرت   2019
الذي  األمر  واإلحصاء،  للتنافسية  االتحادية  للهيئة  وفقًا  وذلك  الصحة، 

حققها  التي  واإلنجازات  النوعية  القفزات  حجم  على  اليوم  ينعكس 
واالستعداد  الجاهزية  أتم  على  ليكون  الراهنة،  الظروف  خالل  القطاع 
لمجابهة أية تحديات صحية طارئة، وأعظم دليل على ذلك هو ما نشهده 

اليوم من حرفية عالية في التعامل مع جائحة كوفيد - 19«.
وأردف يقول: »تنافس دولة اإلمارات العربية المتحدة بإمكاناتها الكثير 
إلى  ذلك  في  الفضل  ويعود  العالم.  حول  الصحية  الرعاية  أنظمة  من 
جهدًا  تّدخر  لم  التي  الرشيدة  للقيادة  محدود  الال  والدعم  الحكيم  النهج 
في سبيل تهيئة المناخ االستثماري المالئم، سعيًا إلى إنشاء أحد أفضل 

أنظمة الرعاية الصحية في العالم«.
وأشار القبيسي إلى أن أسبوع أبوظبي - كوريا للرعاية الصحية كان 
رواد القطاع  المميزة بين  الخبرات والرؤى  بمثابة فرصة استثنائية لتبادل 
جمهورية  في  ونظرائهم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الصحي 
التي  اللقاءات  هذه  تتّوج  بأن  تطلعه  عن  أعرب  وقد  الجنوبية،  كوريا 
جمعت رواد القطاع الصحي من الجانبين بالمستقبل القريب، عبر إقامة 
شراكات وتعاون اقتصادي واستثماري مثمر بين البلدين الصديقين.  وبما 
يواكب جهود حكومة أبوظبي في دعم بيئة األعمال وخدمة منظومتها 

من القطاع الخاص.
يزيد  للرعاية الصحية جمع ما  أبوظبي - كوريا  أن أسبوع  بالذكر  جدير 
180 مورّدًا من القطاع الصحي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  على 

وجمهورية كوريا الجنوبية. 
في  االستثمار  فرص  حول  الندوات  من  عددًا  الملتقى  شهد  كما 
بين  مباشرة  ثنائية  لقاءات  إلى  إضافة  أبوظبي،  بإمارة  الصحي  القطاع 
موردي القطاع الصحي وعيادات التجميل في كوريا الجنوبية من جانب، 

وأعضاء غرفة أبوظبي من جانب آخر.
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