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واصلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في العام 2019 مسيرة التميز والتقدم عبر العديد من الفعاليات واألنشطة والمبادرات 
التي كان لها األثر الكبير في تحقيق التفوق ودعم اقتصاد أبوظبي وتعزيز موقعها كمركز لألعمال ووجهة استثمارية تتمتع 

ببيئة نشطة وجاذبة للمستثمرين وأصحاب الشركات.

ويعتبر العام 2019 األكثر تميزاً بالنسبة لمجلس إدارة غرفة أبوظبي وأعضائها بفضل احتفائنا بمرور 50 عامًا على مسيرتها 
احتضنت  و  الكبير  الدعم  لهم  وقدمت  األعمال،  وأصحاب  لرواد  هامة  منصة  حيث شكلت  الدولة،  تاريخ  في  المشرقة 
أفكارهم وساعدت على تحقيقها، مما جعل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الحاضنة المثالية لجميع األفراد والمستثمرين 

والشركات.

وقد ساهمت غرفة أبوظبي على امتداد مسيرتها لخمسة عقود مضت في تعزيز الشراكة االستراتيجية بين القطاعين 
العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة، كما اجتهدت غرفة 
أبوظبي ضمن مهامها المتعددة لتسخير اإلمكانيات وتذليل العقبات التي قد تواجه قطاع األعمال، بما يعزز من دوره في 

النهضة االقتصادية التي تشهدها اإلمارة.

الدولة  زايد آل نهيان رئيس  الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن  القيادة  وبتوفيق من هللا عّز وجل، ودعم 
للقوات  القائد األعلى  نائب  أبوظبي  زايد آل نهيان ولي عهد  “حفظه هللا” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن 
المسلحة، نجحت غرفة أبوظبي في تحقيق العديد من اإلنجازات لخدمة القطاع الخاص في إمارة أبوظبي عبر العديد 
العالمية  المزيد من الشركات  الرسمية الستقطاب  الجهات  الفعاليات واألنشطة واألحداث، إلى جانب دعم جهود  من 
لالستثمار في القطاعات والمجاالت التي حددتها رؤية أبوظبي وخططها االقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل من 

خالل بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. 

كلمة
سعادة رئيس مجلس اإلدارة

إدارة  مجلس  باسم  أرفع  أن  يشرفني  كلمتي،  ختام  وفي 
الغرفة وباسم الفعاليات االقتصادية باإلمارة أسمى آيات الشكر 
والعرفان وعظيم االمتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة “حفظه هللا” وولي عهده األمين صاحب 
األعلى  القائد  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  المسلحة  للقوات 
على الدعم الذي تحظى به الغرفة من سموهما، سائلين هللا 

العلي القدير أن يحفظهما ذخراً وسنداً لوطننا وأبنائه.

محمد ثاني مرشد الرميثي

رئيس مجلس اإلدارة
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 لقد كان العام 2019 عامًا استثنائيًا في مسيرة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث تصادف مع احتفاالت الغرفة بيوبيلها 
الذهبي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها ونشأتها، في مسيرة حافلة من اإلنجازات والمبادرات والتطلعات من أجل 

تمثيل القطاع الخاص، والعمل على تحقيق تطلعاته وطموحاته، وإيجاد حلول الحتياجاته ومتطلباته.

ويتزامن إطالق التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للعام 2019 مع هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، لنستعرض 
األنشطة والفعاليات التي نظمتها الغرفة بهدف دعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسعي قدمًا نحو 

تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية أبوظبي 2030 للتنمية االقتصادية.

ففي العام 2019 عملت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على تنفيذ مبادرات و مشاريع للقطاع الخاص في اإلمارة وتعزيز 
شبكة عالقات الغرفة وتواصلها مع أعضائها والتعريف بفوائد ومزايا عضوية الغرفة.

وسجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في العام الماضي ارتفاعًا في عدد العضويات الصادرة ليبلغ 114 ألف عضوية، بينما 
بلغ مجموع العضويات السارية 99 ألف عضوية، وعدد العضويات المجددة 79523 عضوية، وعدد العضويات الجديدة 19402 

عضوية، وعدد العضويات الملغية 118 عضوية، وعدد العضويات غير الفّعالة 15850 عضوية.

ونظمت غرفة أبوظبي عدد )50( فعالية منها “ 1” مؤتمر وملتقى، “30” ندوة وورشة عمل، “4” احتفاالت، “15” فعالية 
مختلفة للتعريف بالفرص االستثمارية المتاحة أمام أعضائها في السوق المحلي واألسواق الخارجية، وكذلك ورش عمل 
لتحسين أداء ومستوى إنتاجية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتسهيل أعماله وإنجاح مشاريعه.  

كما استقبلت الغرفة )28( وفداً تجاريًا زائراً، كما نظمت )4( وفود تجارية خارجية لبحث تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري 
واالستثماري مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وكان للغرفة خالل العام 2019 مشاركات خارجية فاعلة حيث شاركت وفود اقتصادية من الغرفة في )7( مؤتمرات ومعارض 
محليًا وعالميًا، وقد جاءت هذه المشاركات في إطار حرص الغرفة على المساهمة في الترويج إلمارة أبوظبي كوجهة 

كلمة
سعادة المدير العام

استثمارية مميزة في المنطقة وتوعية رجال األعمال والمستثمرين باإلمارة بالفرص التجارية المتاحة في مختلف دول 
العالم.  

وحرصًا منها على تعزيز الشراكات مع المؤسسات والهيئات الرسمية في الدولة، وقعت الغرفة عدداً من مذكرات التفاهم 
واتفاقيات التعاون التي كان الهدف الرئيسي منها تسهيل عمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية 
لألعمال في اإلمارة، وكذلك تنظيم ودعم إقامة مؤتمرات وملتقيات اقتصادية ذات صلة مباشرة بأنشطة الشركات العاملة 

في إمارة أبوظبي .

كما حققت المراكز المتخصصة التابعة للغرفة وهي مكتب برنامج جائزة الشيخ خليفة لالمتياز ومركز أبوظبي للحوكمة 
ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وأكاديمية اإلمارات ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، إنجازات متميزة خالل العام 
الماضي من خالل عدد ونوعية األنشطة والفعاليات التي نظمتها والبرامج التعليمية والتدريبية التي نفذتها، حيث نظم 
مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري 6 برامج تدريبية لتأهيل وإعداد المحكمين وتمكن من معالجة 74 قضية تجارية، 
فيما نظم مكتب جائزة الشيخ خليفة لالمتياز عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة استفاد منها 1031 شخصًا من 221 

جهة ومؤسسة رسمية وخاصة.

ونظمت أكاديمية اإلمارات في العام 2019 عدد  212 برنامجًا تدريبيًا شارك بها  1798 متدربًا من 57 مؤسسة وهيئة عامة 
وخاصة، كما شهد العام الماضي العديد من اإلنجازات التي تمكن مجلس سيدات أعمال أبوظبي من تحقيقها، حيث نظم 
60 فعالية كان أهمها الحملة التوعوية الخامسة لريادة األعمال في إمارة أبوظبي، وبلغ عدد سيدات األعمال المنتسبات 

للمجلس 230 سيدة ورائدة أعمال بينما بلغ عدد رخص مبدعة الصادرة عن المجلس 774 رخصة.

لقد استعرضنا العديد من اإلنجازات الكبيرة والمتعددة التي تمكنت الغرفة والمؤسسات التابعة لها من تحقيقها في العام 
.2019

وفي الختام أعبر عن تقديري لكل األخوة العاملين في غرفة أبوظبي على جهودهم المتميزة وإخالصهم وتفانيهم في 
أداء األعمال والمهام الموكلة إليهم، ونتعهد بمواصلة تقديم أفضل الخدمات للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي بكل جهودنا، 
والعمل على االرتقاء بشراكته مع القطاع العام لتعزيز مساهمته في عملية التنمية المستدامة في اإلمارة في ظل 

قيادتنا الرشيدة.  

محمد هالل المهيري 

مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
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مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 
يتكون مجلس اإلدارة من 21عضواً، ستة من أعضائه بالتعيين بموجب مرسوم أميري، من بينهم سيدتان بصفة أساسية، 

الغرفة  أعضاء  ينتخبهما  اللذين  الوافدين  اثنان من  العمومية، منهم  الجمعية  باالنتخاب من خالل  وخمسة عشر عضواً 

األجانب وليس هناك أعضاء من المجلس ضمن فريق اإلدارة التنفيذية بالغرفة وتمتد فترة والية المجلس لمده 4 سنوات. 

سعادة / محمد ثاني مرشد الرميثي
رئيس مجلس اإلدارة

 سعادة / إبراهيم محمود محمد المحمود
النائب األول لرئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور/ الطاهر مصبح الكندي المرر
النائب الثاني لرئيس مجلس اإلدارة

 سعادة / محمد مهنا القبيسي
أمين الصندوق

سعادة / حمد حسن العوضي
نائب أمين الصندوق

سعادة / راشد أحمد الرميثي

عضو مجلس اإلدارة

 سعادة / حامد محمد الشاعر

عضو مجلس اإلدارة

سعادة / ريد حمد الشرياني الظاهري

عضو مجلس اإلدارة

سعادة / خليفة عيسى الخيلي

عضو مجلس اإلدارة 

سعادة / محمد عتيق الهاملي

عضو مجلس اإلدارة

 سعادة / سند محمد مرشد المقبالي

عضو مجلس اإلدارة

 سعادة / عبدهللا محمود القيسية

عضو مجلس اإلدارة

سعادة / يوسف علي عبدالقادر

عضو مجلس اإلدارة

سعادة / خان زمان سرور

عضو مجلس اإلدارة

سعادة / أحمد سالم آل سودين

عضو مجلس اإلدارة

سعادة / مريم محمد الرميثي

عضو مجلس اإلدارة

سعادة / دالل سعيد القبيسي

عضو مجلس اإلدارة

سعادة / إبراهيم إسماعيل الخاجه

عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور/ مبارك حمد العامري

عضو مجلس اإلدارة

  سعادة / موزة سعيد العتيبة

عضو مجلس اإلدارة

سعادة / جمال سعيد النعيمي

عضو مجلس اإلدارة
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ملخص عن أداء اقتصاد أبوظبي في 2019

بالرغم من السائد في أغلب دول العالم خالل السنوات األخيرة فقد سجل اقتصاد أبوظبي ما يؤكد على فاعلية 

السياسات المالية ومتانة االقتصاد المحلي إلمارة أبوظبي، و يمكن قراءة ذلك من خالل التقارير الربعية للحسابات 

القومية لكل من الربع الثاني والربع الثالث من عام 2019، التي أظهرت في مجملها تناميًا ملحوظًا في قيمة الناتج 

المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي، وفقًا لمركز اإلحصاء أبوظبي  1.

 % 2.7 بلغ  نمو  بمعدل   2019 الثالث  للربع  الثابتة  باألسعار  أبوظبي  اإلجمالي إلمارة  المحلي  الناتج  ارتفع  حيث 

وبقيمة 204.9 مليار درهم مقارنة بـ199.5 مليار درهم للربع نفسه من العام السابق. كما سجل الناتج المحلي 

الثابتة بنسبة %5.2 ليصل إلى 207.7 مليار  ارتفاعًا باألسعار  الثاني 2019  الربع  اإلجمالي إلمارة أبوظبي خالل 

درهم، مقارنة بـ197.4 مليار درهم للربع نفسه من عام 2018.

وأظهرت البيانات التفصيلية نمواً إيجابيًا في كل من القطاع النفطي، وغالبية األنشطة والقطاعات غير النفطية.

وقطاع األعمال ينظر هنا لمؤشرات إيجابية وذات دالالت هامة من وجهة نظر القطاع الخاص حيث بلغ إجمالي عدد 

الرخص االقتصادية التي أصدرتها دائرة التنمية االقتصادية أبوظبي خالل 2019 حوالي 18.6 ألف رخصة اقتصادية 

جديدة، بنسبة نمو بلغت 63.9 % مقارنة بحوالي 11.36 ألفًا خالل 2018، وذلك حسب تقرير حركة النشاط التجاري 

للعام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي لألعمال التابع للدائرة 2.  

وجاء في التقرير أن عدد الرخص االقتصادية المجددة وصل في 2019 إلى 80.4 ألف رخصة، بما يعكس استمرار 

نسق نمو قطاع األعمال وثقة المستثمرين ورجال األعمال في بيئة األعمال على مستوى أبوظبي.

كما سّجلت أعداد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز اإلنتاج في أبوظبي خالل عام 2019 نسبة نمواً تجاوز 57% 

 ،2018 منشأة خالل  بـ42  مقارنة  درهم  مليار   6.29 االستثمارية  قيمتها  بلغت  منشأة صناعية   66 بما مجموعه 

بحسب التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي لعام 2019 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة 

التابع لدائرة التنمية االقتصادية أبوظبي 3.  

وعلى مستوى البنوك األربعة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، فإن أرباحها بلغت 18.95 مليار درهم 

خالل العام الماضي، بنمو نسبته %3.7 مقارنة مع 18.273 مليار درهم في عام 2018. 4  

1  http://www.alkhaleej.ae/economics/page/aa52f6e6-338f-4cf6-92e5-6e422166e0b3
2 https://www.added.gov.ae/ar-AE/Media-Centre/News/2019-ADBC-Business-Activity-report
3  https://added.gov.ae/ar-AE/Media-Centre/News/the-industrial-activity-of-the-Emirate-of-Abu-Dhabi-for-the-year-2019
4  https://wam.ae/ar/details/1395302821788

اللجان القطاعية التابعة للغرفة
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يحدث ذلك نتيجة للتسهيالت الكبيرة التي أقرتها حكومة أبوظبي مؤخراً وإقرار إصدار الرخص الفورية في أبوظبي 

منذ بداية العام 2019، وهذه الرخص الفورية معفاة تمامًا من الرسوم المحلية، في 4200 نشاط اقتصادي متنوع، 

يحصل على الرخص الفورية حاليًا. وقد جاءت حزمة التسهيالت الحكومية غير المسبوقة في إطار برنامج أبوظبي 

للمسرعات التنموية “غداً 21”، بميزانية قدرها 50 مليار درهم.

اإلبداع  على  القائم  المعرفة  اقتصاد  على  التركيز  مقدمتها  وفي  أبوظبي،  اقتصاد  نمو  تدعم  كثيرة  عوامل  هناك 

واالبتكار في إطار استراتيجية التنوع االقتصادي، وكذلك االهتمام بدعم وتمويل المشاريع الصغيرة، وإدراك دورها 

في تحريك االقتصاد. باإلضافة للعديد من المبادرات التي تسهم في التحسين المستمر لبيئة االستثمار والتعزيز 

من دور القطاع الخاص في التنمية، وتساهم في تنافسية إمارة أبوظبي مثل المبادرات المتنوعة لتعزيز الشراكة 

االستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، و مبادرات دعم التكنولوجيا.

اللجان القطاعية التابعة لغرفة أبوظبي

تم تشكيل عدة لجان قطاعية متخصصة منبثقة عن مجلس اإلدارة باعتبارها أحد األدوات التي يمكن من خاللها 

التعرف على أوضاع القطاع الخاص بصفة مستمرة، ومشاكله ومعوقاته والعمل على إيجاد الحلول العملية لها لدى 

الجهات المعنية، باإلضافة إلى إجراء الدراسات االقتصادية المتخصصة لتطوير األنشطة المختلفة للقطاع الخاص 

وصواًل بها إلى أعلى درجات الكفاءة االقتصادية. 

و  الغرفة  وأعضاء  األعمال  رجال  إلى جانب عدد من  اإلدارة  أعضاء من مجلس  اللجان  ويشترك في عضوية هذه 

منتسبيها العاملين في هذه القطاعات المختلفة، باإلضافة إلى أعضاء من مختلف الجهات الحكومية.

الهدف من إنشاء اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس االدارة: 

• تقوية الروابط واالتصال بين الغرفة ومنتسبيها من خالل التعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة ودور اللجان في 

   ذلك.

• تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ورفع التوصيات الالزمة إلى الجهات المعنية إلنفاذها.

• العمل على االرتقاء بأداء القطاع الخاص من خالل تنظيم المنتديات السنوية والندوات وورش العمل.
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المهاماللجنة

لجنة القطاع 
الصناعي

1. تنسيق الخطط والسياسات التي توضع لتطوير القطاع الصناعي وتنميته في اإلمارة.

2. اقتراح السبل التي تراها ضرورية لتطوير وحماية المنتجات الوطنية والمشروعات الصناعية ودعمها محليًا.

3. اقتراح عقد المؤتمرات والندوات التي تعنى بترقية األداء في القطاع الصناعي.

4. بحث ودارسة المشكالت والمعوقات التي تتعرض لها الصناعة في اإلمارة ووضع الحلول المناسبة لها.

5. تحديد األولويات في القطاع الصناعي ( جديدة ، تحويلية ، مكملة ) وتشجيع التنوع الصناعي .

6. إنشاء البنية التحتية الصناعية والمناسبة مع المفاهيم الجديدة للتقنيات التكنولوجية الحديثة.

7. تشجيع دعم المصدرين من خالل دعم ائتمان الصادرات.

8. تشجيع ضمان االستثمار.

9. تشجيع اإلجراءات لدعم الجودة الصناعية في الدولة.

10. تبسيط اإلجراءات والتسهيالت المختلفة( قروض، أراضي، ائتمان )لدعم القطاع الصناعي.

11. دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

لجنة القطاع 
التجاري

1. دراسة القضايا المتعلقة بشؤون القطاع التجاري ومناقشة العقبات والمشاكل واقتراح الحلول والمعالجات التي تؤدي إلى تطوير 
    قطاع التجارة إلمارة أبوظبي.

2. تنشيط القطاع ونشر الوعي وتطوير أعماله والعمل على تحسين االستثمار فيه واقتراح أسس التطوير والترويج له.

3. اقتراح عقد المؤتمرات والندوات التي تعنى ببحث القضايا والمسائل ذات الطابع التجاري.

4. بحث المسائل والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس أو المكتب ودراستها ووضع اآلراء والمالحظات الضرورية في شأنها.

لجنة القطاع 
العقاري

العالقة  ذات  الجهات  إلى  توصياتها  ورفع  المناسبة  الحلول  واقتراح  العقارات  قطاع  تواجه  التي  والمعوقات  المشاكل  دراسة   .1
ومتابعتها.

2. دراسة الخطط والسياسات التي توضع لتطوير قطاع العقارات في اإلمارة وتقديم التوصيات واالقتراحات بشأنها.

3. العمل على إزالة العقبات وتوفير المعلومات الالزمة عن هذا القطاع للمستثمرين.

4. بحث المسائل والموضوعات والتي يحيلها المجلس أو المكتب لدراستها ووضع اآلراء والمالحظات الضرورية بشأنها.

لجنة قطاع الطاقة 
واالستدامة

1. دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في هذا مجال الطاقة واالستدامة للمساهمة في تحقيق النمو االقتصادي في 

    اإلمارة من خالل العمل مع جميع المعنيين لتأمين وتوفير إمدادات الطاقة واستدامتها مع الحفاظ على البيئة. 

2. دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الطاقة واالستدامة واقتراح الحلول المناسبة ورفع توصياتها إلى الجهات ذات 
العالقة 

    ومتابعتها.

3. حصر الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، والتعرف على متطلبات تطوير القطاع باالستعانة بجهود العاملين في 
القطاع 

   بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

4. تشجيع شركات القطاع الخاص على االستثمار في هذا المجال وحثهم على تطوير مصادر الطاقة البديلة لإلمارة وزيادة الكفاءة 
    في االستخدام لتلبية الطلب المتزايد عليها.

5. تنشيط القطاع ونشر الوعي وتطوير أعماله والعمل على تحسين االستثمار فيه واقتراح أسس التطوير والترويج له.

6. بحث المسائل والموضوعات والتي يحيلها المجلس أو المكتب لدراستها ووضع اآلراء والمالحظات الضرورية بشأنها.

لجنة المدن 
العمالية

1. دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه مطوري المدن العمالية واقتراح الحلول المناسبة ورفع توصياتها إلى الجهات ذات العالقة 
    من خالل مجلس إدارة الغرفة. 

2. دراسة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع المدن العمالية وتقديم التوصيات واالقتراحات التطويرية بشأنها.

3. العمل على إزالة العقبات وتوفير المعلومات الالزمة عن هذا القطاع للمستثمرين.

4. بحث المسائل والموضوعات والتي يحيلها المجلس أو المكتب لدراستها ووضع اآلراء والمالحظات الضرورية بشأنها

الخطة االستراتيجية للغرفة 2016 - 2020
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التعلم المستمراالحترام المتبادلالعمل الجماعي

التمكين الشفافية التميز في االعمال

إسعاد المتعامليناإلبداع واالبتكارالكفاءة والفعالية

القيم اإلستراتيجية

الــــرؤيــــة

الـرســالــة

نحو قطاع خاص فاعل ومؤثر
على الصعيد المحلي، اإلقليمي والعالمي

أبوظبي،  بإمارة  والصناعية  التجارية  الشئون  وتنظيم  تطوير  في  المساهمة 

الفرص  نطاق  وتوسيع  األعمال  قطاع  مؤسسات  تنافسية  من  والرفع 

أمامهم من خالل توفير خدمات ذات مستوى عالمي لهم بما يساهم في 

تحقيق التنمية المستدامة باإلمارة.

األهداف االستراتيجية

الــبــرامــج

في  االعضاء  خدمات  على  الصرف  نسبة  ورفع  والصغيرة  الكبيرة  الشركات  عضويات  رسوم  بين  توازن  وخلق  اإليرادات  لتنظيم  العضوية  رسوم  هيكلة  •  إعادة 
للغرفة العامة  الميزانية 

•  ترويج خدمات ومنتجات أعضاء الغرفة من خالل قنوات جديدة تخدمهم بشكل مباشر وفعال وبتكلفة رمزية

•  مساعدة المشاريع الصغيرة  والمتوسطة على النمو والتوسع من خالل  طرح فكرة االندماج لتأسيس شركات كبيرة قادرة على المنافسة والنمو وتحقيق عوائد 
الريادة في قطاع األعمال. أكبر والتحول إلى شركات مساهمة خاصة أو عامة وذلك بتطبيق أفضل الممارسات التجارية للوصول إلى مستوى 

المتميزة. للشركات  سنوية  جوائز  وتنظيم  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  لتدريب  وبرامج  ندوات  •  تنظيم 

مسجلة  تجارية  شريحة  أكبر  تناسب  التي  المعارض  نوعية  اختيار  مع  التجاري  والتوسع  لالستفادة  المستثمرين  لصغار  عالمية  معارض  لحضور  تجارية  وفود  •  تنظيم 
في الغرفة.

•  استقطاب ودعم المرأة لدخول سوق العمل من خالل خلق آليات مناسبة لتطوير أفكارها وتوجيهها نحو الفرص االستثمارية المتوفرة والمناسبة لها بالقطاعات 
المختلفة. االقتصادية 

 تشجيع ودعم قطاع األعمال باإلمارة

الــبــرامــج

• إقامة معارض ومؤتمرات عالمية مكثفة سنويا تنظم من خالل شركات متخصصة.

أبوظبي. في  إلقامتها  العالمية  والتجارية  االقتصادية  الفعاليات  ورعاية  تمثيل   •

تنشيط الحركة التجارية باإلمارة

الــبــرامــج

الذكية لتسهيل إجراءات والتسجيل والتجديد. الغرفة  إلى  إلكترونية والتحول  العضويات لتصبح  إعادة تنظيم إجراءات إصدار   •

وتشجيعهم  دعوتهم  خالل  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  والمتواجدين  الغرفة  في  مسجلين  الغير  األعمال  ألصحاب  جديدة  إلكترونية  عضوية  •  إصدار 
للغرفة. الخارجية  التجارية  المهمات  في  والمشاركة  منتجاتهم  ترويج  في  تساعدهم  لهم  مميزة  خدمات  وتقديم  للغرفة  لالنضمام 

الترويج لمزايا العضوية وطرح خدمات جديدة ذات قيمة مضافة لألعضاء
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األهداف االستراتيجية

الــبــرامــج
• المشاركة في معارض دولية للتعريف والتسويق لقطاع األعمال بشكل عام وأعضاء الغرفة بشكل خاص في أبوظبي )3 معارض سنويًا(.

• تنظيم وفود خارجية لتبادل الخبرات والتجارب وتنويع الدعم االقتصادي للقطاع الخاص )3 وفود تجارية سنويًا(.

اإلمارات. المختلفة داخل وخارج  االقتصادية واالجتماعية  المناسبات  المحلية في  المؤسسات  • مشاركة 

• إعداد مؤشرات وتقارير وتحاليل اقتصادية توزع على القطاع الخاص لالستفادة وتكون على شكل تقرير سنوي.

والخارجية. الداخلية  الوفود  المختلفة وتوزيعها على  األسواق  متنوعة لقطاعات  كتبيات  • طباعة 

تفعيل قنوات التواصل الداخلي والخارجي لدعم قطاع األعمال باإلمارة 

الــبــرامــج

الحكومية. الحكومية وشبه  المختصة  الالزمة ورفعها للجهات  التوصيات  الخاص واقتراح  القطاع  أمام  الحالية والمستقبلية  التحديات  وإبراز  • دراسة األسواق 

االقتصادية  المبادرات  رعاية  في  المبادرة  أخذ  خالل  من  األمامية  الواجهة  في  الغرفة  لوضع  الحكومية  وشبه  الحكومية  المؤسسات  مع  الشراكات  •  تفعيل 
أبوظبي. التي تدعم قطاع األعمال في  والتجارية واالستثمارية 

.  )BOT, PPP( تفعيل أنظمة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية  •

التمثيل المؤثر والفعال لقطاع األعمال لدى الحكومة وتبني توجهاتها

الــبــرامــج

بالغرفة المالية  الموارد  تنمية   •

• رفع كفاءة الموارد البشرية وبناء القدرات الداخلية

بالغرفة االنتاجية  لزيادة مؤشر  اإلدارية والتقنية  • تطوير األنظمة 

تطوير األنظمة والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات

الـمــــديــــر الــعــــام وحدة التدقيق الداخلي

مكتب المدير العام

الجهاز اإلداري والتنظيمي للغرفة

مــجــلــس اإلدارة

رئيـــس مجـلـــس اإلدارة

فــرع الـــــظــــفــــرةفـــــرع الــعــــــيـــن

نائـب المديـــر الـعــام

مكتب رئيس مجلس اإلدارة

المراكز والمجالس االستشارية

قطاع الموارد البشرية والخدمات اإلدارية قطاع خدمات األعضاءقطاع التخطيط والتطوير االستراتيجي

إدارة االستشارات والدراسات االقتصادية إدارة الشؤون المالية

إدارة تقنية المعلومات

إدارة رواد األعمال والشركاتإدارة المشتريات والعقود
الصغيرة والمتوسطة

قطاع التسويق والشراكات والوفود قطاع اإلبتكار وتطوير األعمالقطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة

إدارة التدريب
والحوافز  والبرامج المؤسسية

إدارة الشراكات

إدارة الوفود والتمثيل الدولي

إدارة التسويق والتواصل

إدارة الموارد البشرية والتوطين
إدارة التميز المؤسسي

واستمرارية األعمال

إدارة التخطيط االستراتيجي واألداء 
المؤسسي 

إدارة الخدمات اإلدارية

إدارة خدمات األعضاء
والخدمات القانونية

إدارة الخدمات اإللكترونية والمعلومات
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أهم إنجازات وأنشطة الغرفة لعام 2019

98925

20192018

91041

2017

89514

2016

88005

أوال: حركة العضويات خالل الفترة من 2019-2016

العددالبند

114,893إجمالي العضويات الصادرة 

98,925مجموع العضويات السارية 

79,523عدد العضويات المجددة 

19,402عدد العضويات الجديدة 

118عدد العضويات الملغية 

15,850عدد العضويات غير المفّعلة

عدد العضويات السارية

إحصائيات العضويات لعام 2019
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العددالفعاليةم

28الوفود الزائرة1

2
4الوفود المغادرة

50تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وفعاليات أخرى3

7المشاركات الخارجية )معارض، منتديات، ملتقيات( داخل الدولة وخارجها4

معرض طاقة المستقبل

توزيع العضويات الجديدة حسب المنطقة

14,439

9,184

2,208
447

4,365

596

20192018

أبوظبي

العين

الظفرة

ثانيا: أهم أنشطة وفعاليات الغرفة خالل عام 2019

المشاركة في المعارض العدد )7(

الجهة المنظمةالتاريخالفعاليةم

مركز أبوظبي الوطني للمعارض14-17 ينايرمعرض طاقة المستقبل1

مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك 23 ـ24 أبريلمعرض رواد المستقبل2
A وقاعة المؤتمرات

مركز أبوظبي الوطني للمعارض29-30 أبريلمعرض إكسبو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة3

مركز أبوظبي الوطني للمعارض9-12 سبتمبرمعرض ومؤتمر كونغرس الطاقة العالمي الرابع والعشرون4

مركز أبوظبي الوطني للمعارض22-23 أكتوبر معرض الفرانشايز العالمي 52019

مركز أبوظبي الوطني للمعارض11-14 نوفمبرمعرض أبوظبي الدولي للبترول ) أديبك ( 62019

مركز أبوظبي الوطني للمعارض9-11 ديسمبر معرض سيال الشرق األوسط 72019
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تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وفعاليات أخرى  

الجهة المنظمةالتاريخالفعاليةم

1
البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل وإعداد المحكمين 2019 

)الشهادة االحترافية( المرحلة التأهيلية: مفهوم التحكيم وطبيعته 
القانونية

13-16 يناير 

غرفة أبوظبي + مركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

+ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم 
التجاري

2
البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل وإعداد المحكمين 2019 

)الشهادة االحترافية( المرحلة األولى: اتفاق التحكيم وضوابط 
صياغته

27-30 يناير

غرفة أبوظبي + مركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

+ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم 
التجاري

6 فبرايرملتقى ريادة األعمال والمهن3

غرفة أبوظبي + مجلس سيدات أعمال 
أبوظبي +مجلس سيدات األعمال العرب 

+ االتحاد العالمي لصاحبات األعمال 
والمهن

البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل وإعداد المحكمين 2019 4
10-13 فبراير)الشهادة االحترافية( المرحلة الثانية: إجراءات إدارة دعوى التحكيم

غرفة أبوظبي + مركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

+ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم 
التجاري

ندوة تعريفية عن جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة 5
غرفة أبوظبي13 فبرايروالمتوسطة

ندوة تحت عنوان " استخدام أساليب علم النفس اإليجابية في 6
غرفة أبوظبي21 فبرايرالتدريب وممارسات تطوير فرق العمل

جلسة حوارات الصناعة - أثر برنامج القيمة الوطنية )أدنوك( على 7
غرفة أبوظبي- دائرة التنمية االقتصادية- 25 فبرايرالقطاع الصناعي

أدنوك

الجهة المنظمةالتاريخالفعاليةم

8
البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل وإعداد المحكمين 2019 

)الشهادة االحترافية( المرحلة الثالثة: حكم التحكيم ـ منهجية 
إصداره وأصول صياغته

3-6 مارس

غرفة أبوظبي + مركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

+ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم 
التجاري

غرفة أبوظبي- مجلس األعمال 11 مارسندوة حول االستثمارات األجنبية المباشرة9
الباكستاني

غرفة أبوظبي- وزارة الموارد البشرية و 14 مارساللقاء الثالث من مجلس 1080060
التوطين

ندوة تعريفية عن جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة 11
غرفة أبوظبي24 مارسوالمتوسطة

البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل وإعداد المحكمين 2019 12
24-27 مارس)الشهادة االحترافية( المرحلة الرابعة: تنفيذ أو بطالن حكم التحكيم

غرفة أبوظبي + مركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

+ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم 
التجاري

ندوة تحت عنوان : تحديات الحوكمة في الشركات الخاصة غير 13
غرفة أبوظبي27 مارسالمدرجة والعائلية والصغيرة والمتوسطة

برنامج تدريب خريجي القانون 2019 - الدورة األولى: دورة التأهيل 14
غرفة أبوظبي14-16 أبريلالقانوني

غرفة أبوظبي15 أبريلحفل تكريم أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة15

برنامج تدريب خريجي القانون 2019 - الدورة الثانية: التعديالت على 16
غرفة أبوظبي21-24 أبريلقانون اإلجراءات المدنية

غرفة أبوظبي 22 أبريل حفل جائزة الشيخ خليفة لالمتياز الدورة الـ 17 17

ندوة تحت عنوان : اآلثار المترتبة على الشركات جراء تطبيق قانون 18
غرفة أبوظبي25 أبريلمواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

غرفة أبوظبي23 أبريلحفل رواد المستقبل 19

برنامج تدريب خريجي القانون 2019 – الدورة الثالثة قانون الشركات 20
غرفة أبوظبي28 أبريل – 1 مايوالتجارية

البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل وإعداد المحكمين 2019 21
28 أبريل – 1 مايو)الشهادة االحترافية( المرحلة الخامسة: المحاكمة الصورية العملية

غرفة أبوظبي + مركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

+ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم 
التجاري

مجلس الشركات العائلية الخليجية 30 أبريلمجلس الفهيم 22
وبدعم من غرفة أبوظبي

الفعاليات

فعالية

حفل

50

4

مؤتمر وملتقى

فعالية مختلفة  

1

15

ندوة و ورشة عمل  30
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الجهة المنظمةالتاريخالفعاليةم

ورشة عمل تعريفية عن الخدمات والمنتجات التي تقدمها االتحاد 23
غرفة أبوظبي + شركة االتحاد الئتمان 1 مايوالئتمان الصادرات

الصادرات

غرفة أبوظبي14 مايوندوة تعريفية عن جائزة الشيخ خليفة لالمتياز- الدورة 2418

غرفة أبوظبي12 يونيوندوة تعريفية عن جائزة الشيخ خليفة لالمتياز- الدورة 2518

غرفة أبوظبي 13 يونيو حفل تكريم المشاركين في جائزة رواد المستقبل26

غرفة أبوظبي + معهد التفوق العلمي23-24 يونيودورة تدريبية بعنوان استشراف المستقبل27

غرفة أبوظبي + دائرة التنمية االقتصادية 7 يوليو مبادرة برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء28
)مكتب تنمية الصناعة(

غرفة أبوظبي + كلية الخوارزمي الدولية8-10 يوليودورة تدريبية بعنوان إدارة وتحسين كفاءة العمليات29

غرفة أبوظبي + 2The Economist سبتمبرورشة عمل حول النمو االقتصادي السريع للدول اآلسيوية30

غرفة أبوظبي9 سبتمبرندوة تعريفية عن جائزة الشيخ خليفة لالمتياز- الدورة 3118

غرفة أبوظبي+ هيئة اإلمارات للمواصفات 10 سبتمبر ندوة للتعريف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة32
والمقاييس

لقاء رواد األعمال للتعريف والتسجيل في القيمة المضافة والتسجيل 33
غرفة أبوظبي + أدنوك10 سبتمبر كموردين في أدنوك

لقاء تعريفي بالمؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين 34
غرفة أبوظبي + غرفة البحرين17 سبتمبرالعرب في العاصمة البحرينية المنامة

غرفة أبوظبي + جمعية اإلمارات للملكية 18 سبتمبرورشة عمل عن تسجيل العالمات التجارية وحمايتها الملكية35
الفكرية

غرفة أبوظبي18 سبتمبردورة تدريبية " الذكاء االصطناعي"36

غرفة أبوظبي  + غرف التجارة الدولية24 سبتمبرورشة عمل عن االستيراد والتصدير37

غرفة أبوظبي22-26 سبتمبر ورشة إعداد الميزانية ورقابة التكاليف38

غرفة أبوظبي + دائرة النقل25 سبتمبرورشة تعريفية حول بوابات التعرفة المرورية بإمارة أبوظبي39

لقاء تعريفي عن الشراكة مع القطاع الخاص لبناء الخبرة العملية 40
غرفة أبوظبي + وزارة الموارد البشرية 30 سبتمبر للشباب اإلماراتي

والتوطين

غرفة أبوظبي + مركز ميرك للتدريب 6-8 أكتوبردورة التخطيط االستراتيجي41
واالستشارات

ندوة بعنوان " تطبيقات عملية في إطار القانون االتحادي رقم 6 42
غرفة أبوظبي + مركز أبوظبي للتحكيم 21 أكتوبرلسنة 2018 بشأن التحكيم "

والتوفيق التجاري

غرفة أبوظبي + مركز ميرك للتدريب 27-29 أكتوبردورة تخصصية حول التسويق اإللكتروني43
واالستشارات

غرفة أبوظبي29 أكتوبرورشة عمل حول التطبيق العملي للقانون االتحادي بشأن اإلفالس44

الجهة المنظمةالتاريخالفعاليةم

غرفة أبوظبي 3-7 نوفمبرورشة عمل حول إعداد دراسات الجدوى45

ندوة بعنوان رصد وتحليل التحديات التي تواجه الشركات المساهمة 46
غرفة أبوظبي + شركة تروث 4 نوفمبرالعامة والخاصة

لالستشارات االقتصادية واإلدارية

جلسة نقاشية حول منازعات النفط والغاز –الماضي والحاضر 47
غرفة أبوظبي + مركز اإلمارات للتحكيم 12 نوفمبروالمستقبل

البحري

ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق القانون رقم 48
غرفة أبوظبي17 نوفمبر2 لسنة 2019

غرفة أبوظبي18 نوفمبرحفل تكريم المشاركين في الدورات القانونية49

غرفة أبوظبي + غرفة التجارة الدولية9 ديسمبرورشة عمل حول مصطلحات التجارة الحديثة 502020

دورة تدريبية “ الذكاء االصطناعي”
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 الوفود

1. تم استقبال عدد ) 28 (  وفدًا تجاريًا /اقتصاديـًا/ أكاديميًا/ اجتماعات

تاريخ الزيارةاسم الوفدم

20 ينايرملتقى القطاع الخاص اإلماراتي- السوري1

6 فبرايراجتماع سعادة الرئيس مع سكرتير الدولة لجمهورية كازاخستان والوفد المرافق 2

19 فبرايراجتماع سعادة النائب األول للرئيس مع رئيس غرفة البوسنة والوفد المرافق له3

20 فبراير استقبال وفد تجاري ياباني من قطاع صناعة األغذية4

27 فبرايراالجتماع مع مسؤولين من هيئة االستثمار بجمهورية أوزبكستان 5

اجتماع المسؤولين بمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري مع سعادة مدير عام مكتب القضاء لحكومة 6
19 مارسشنغهاي والوفد المرافق له

24 مارساجتماع سعادة الرئيس مع وزير خارجية زامبيا والوفد المرافق7

اجتماع سعادة إبراهيم آل خاجة- عضو مجلس اإلدارة مع معالي وزير الزراعة والغابات بجمهورية صربيا والوفد 8
25 مارسالمرافق له

27 مارساالجتماع مع وفد تجاري من جمهورية فنلندا )بالتنسيق مع جامعة أبوظبي(9

اجتماع مدير إدارة الوفود والتمثيل الدولي مع السيد/ دييغو ألبيرتو كاسترو- مدير تطوير األعمال بهيئة ترويج 10
1 أبريلاالستثمار في إقليم إكسترامدورا في إسبانيا

8 أبريلاالجتماع مع وفد تجاري من أستراليا11

اجتماع سعادة المدير العام مع المدير التنفيذي لهيئة جنوب الفلبين للتنمية بحضور سعادة سفيرة الفلبين 12
14 أبريللدى الدولة 

اجتماع سعاة المدير العام مع معالي/ بيتر واتسون – رئيس الجمعية التشريعية ببرلمان والية أستراليا 13
18 أبريلالغربية والوفد المرافق له

28 أبريلاجتماع سعادة المدير العام مع رئيس مجلس األعمال اإلماراتي السنغافوري14

30 أبريلاالجتماع مع الوفد التجاري من جمهورية كازاخستان15

الوفود الزائرة   

تاريخ الزيارةاسم الوفدم

17 يونيواجتماع سعادة المدير العام  مع وفد من القيادة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد 16

16 يوليواجتماع سعادة المدير العام ومسؤولي الغرفة مع فخامة رئيس جمهورية غامبيا17

16 سبتمبراالجتماع مع وفد رفيع المستوى من جمهورية إندونيسيا بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة18

22 سبتمبراجتماع سعادة المدير العام  مع مساعد وزير الطاقة بجمهورية الفلبين والوفد المرافق 19

29 سبتمبراجتماع السيد نائب المدير العام  مع وفد من الغرفة العربية-التشيلية20

7 أكتوبرمؤتمر االستثمار اإلماراتي-اللبناني بحضور دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان21

27 أكتوبر منتدى األعمال اإلماراتي-البرازيلي بحضور فخامة الرئيس البرازيلي22

23CCPIT 31 أكتوبراالجتماع مع وفد المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية

االجتماع مع الوفد التجاري الياباني من قطاع صناعة األغذية



35 غرفة أبوظبي34

20
19

ي 
ظب

بو
ة أ

رف
غ

ي ل
نو

س
ر ال

ري
تق

ال

20
19

ي 
ظب

بو
ة أ

رف
غ

ي ل
نو

س
ر ال

ري
تق

ال

غرفة أبوظبي

اجتماع سعادة المدير العام مع سفير قيرغيزستان

تاريخ الزيارةاسم الوفدم

24CII 10 نوفمبر اجتماع السيد نائب المدير العام مع مدير اتحاد الصناعات الهندية

26 نوفمبراجتماع سعادة رئيس مجلس اإلدارة مع فخامة رئيس زامبيا والوفد المرافق له25

12 ديسمبرتنسيق اجتماع لوفد تجاري من جنوب أفريقيا مع مكتب أبوظبي لالستثمار26

12 ديسمبراالجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية القرغيزية والوفد المرافق له27

االجتماع مع نائب المدير العام لمعرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات ومكتب بلدية بكين للتجارة والوفد 28
18 ديسمبر المرافق له

2. استقبال السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي 

تاريخ الزيارةاسم الوفدم

8 ينايراجتماع سعادة الرئيس مع القائم بأعمال سفارة كوسوفا1

8 ينايراجتماع سعادة الرئيس مع سفيرة التفيا2

23 ينايراجتماع السيد نائب المدير العام مع نائب رئيس البعثة الهولندية والوفد المرافق له3

23 ينايراجتماع سعادة المدير العام مع سفير مملكة بريطانيا لدى األردن4

19 فبرايراجتماع سعادة المدير العام مع سفير قيرغيزستان5

18 مارساجتماع السيد نائب المدير العام مع  رئيسة القسم االقتصادي والتجاري في السفارة الهندية6

16 أبريلاجتماع سعادة رئيس مجلس اإلدارة مع سعادة السفير التونسي لدى الدولة7

29 أبريلاجتماع سعادة المدير العام مع المستشار التجاري بسفارة الواليات المتحدة األمريكية8

1 مايواجتماع سعادة المدير العام مع سعادة سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة9

2 مايواجتماع سعادة المدير العام مع رئيس غرفة ساحل العاج10

تاريخ الزيارةاسم الوفدم

5 مايواجتماع سعادة الرئيس مع السفير األرجنتيني )النتهاء مهام عمله(11

20 يونيواجتماع سعادة المدير العام مع سعادة سفير الدولة المعين لدى بولندا12

23 يونيواجتماع السيد مدير إدارة الوفود والتمثيل الدولي مع سعادة سفير هندوراس لدى الكويت13

7 يوليواجتماع سعادة الرئيس مع سعادة سفير كوستاريكا14

7 يوليواجتماع سعادة المدير العام مع سعادة سفير مولدوفا15

10 سبتمبراجتماع سعادة المدير العام مع رئيس غرفة تجارة وصناعة طاجيكستان16

17 سبتمبراجتماع سعادة المدير العام مع خبير اقتصادي من جمهورية فرنسا17

17 سبتمبراجتماع سعادة المدير العام مع سعادة سفير جمهورية جنوب أفريقيا18

26 نوفمبراجتماع سعادة المدير العام مع سعادة سفير جمهورية بنما لدى الدولة19

16 ديسمبراجتماع سعادة المدير العام مع سعادة سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة20

 الوفود
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إحصائيات ودراسات وتقارير عن الغرفة

تاريخ الزيارةاسم الوفدم

30-31 ينايرالوفد االقتصادي للمملكة العربية السعودية1

6-3 يوليوالوفد االقتصادي لجمهورية إندونيسيا 2

الوفد االقتصادي إلى جمهورية الصين الشعبية )بالتزامن مع زيارة وفد الدولة برئاسة صاحب السمو ولي 3
21-24 يوليوالعهد( 

27-30 أغسطسالوفد االقتصادي إلى جمهورية سوريا )والمشاركة في معرض دمشق الدولي(4

الوفود المغادرة   

الملتقى اإلقتصادي السعودي اإلماراتي الثاني - الرياض

 الوفود
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الدراسات االقتصادية    إحصائيات أهم شراكات الغرفة لعام 2019    

الدراسةم

أثر العقوبات األمريكية على إيران في العالقات االقتصادية بين اإلمارات وإيران1

تقرير عن العالقات االقتصادية بين اإلمارات والسعودية 2

دراسة قرار إخالء مستودعات ميناء زايد واألثار المترتبة على ذلك  3

مقترحات الغرفة لمعالجة أثر تسريح العمالة األجنبية على اقتصاد إمارة أبوظبي4

قطار اإلمارات لأللمنيوم واستدامة الفرص الصناعية 5

تقرير عن أهم التحديات التي تواجه األنشطة االقتصادية في مصفح6

تقرير عن العمالة السائبة في أبوظي 7

التمكين االقتصادي للمرأة في إمارة أبوظبي 8

تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي ـ فرص واعدة9

العالقات االقتصادية بين السعودية واإلمارات ومحاور استراتيجية العزم10

آفاق االستثمار بين اإلمارات وكوريا الجنوبية 11

دراسة رواد األعمال بالتعاون مع شركة 12

دراسة عن الشركات العائلية في أبو ظبي بالتعاون مع شركة 13

الصادرات وقطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي بالتعاون مع شركة 14

قطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي   15

تجارب االبتكار في أبوظبي 16

المشروعات الصغيرة و المتوسطة     17

الخدمات اللوجستية و النقل18

خدمات التعليم في أبوظبي19

تقرير األداء االقتصادي 2019 وآفاق 2020 للقطاع الخاص20

عدد الشراكات المخطط لها 

عدد المشاريع والمبادرات 
المنفذة بالتعاون مع الشركاء 

عدد الشراكات الفعلية 

عدد تقارير تقييم 
الشراكات المنجزة 

عدد المشاريع والمبادرات 
المخطط لها مع الشركاء 

عدد االتفاقيات التي حققت 
جميع أهدافها 

381612

12812
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التقارير االقتصادية الخاصة بالدول   

الشهرتقارير الدولم

ينايرتقرير اقتصادي عن جمهورية كولومبيا1

ينايرتقرير اقتصادي عن جمهورية كوسوفا2

ينايرتقرير اقتصادي عن جمهورية التفيا3

ينايرتقرير اقتصادي عن المملكة العربية السعودية 4

ينايرتقرير اقتصادي عن الجمهورية العربية السورية5

فبرايرتقرير اقتصادي عن جمهورية البوسنة والهرسك6

فبرايرتقرير اقتصادي عن جمهورية فنلندا7

فبرايرتقرير اقتصادي عن اليابان8

فبرايرتقرير اقتصادي عن المملكة األردنية الهاشمية9

فبرايرتقرير اقتصادي عن جمهورية التفيا10

فبرايرتقرير اقتصادي عن مملكة السويد11

فبرايرتقرير اقتصادي عن الواليات المتحدة األمريكية12

مارستقرير اقتصادي عن جمهورية سنغافورة13

مارستقرير اقتصادي عن جمهورية زامبيا14

مارستقرير اقتصادي عن جمهورية صربيا15

مارستقرير اقتصادي عن أستراليا16

أبريلتقرير اقتصادي عن جمهورية الصومال الفيدرالية17

أبريلتقرير اقتصادي عن أرض الصومال18

أبريلتقرير اقتصادي عن جمهورية الفلبين19

أبريلتقرير اقتصادي عن الجمهورية التونسية20

أبريلتقرير اقتصادي عن جمهورية كازاخستان21

أبريلتقرير اقتصادي عن الواليات المتحدة األمريكية22

الشهرتقارير الدولم

أبريلتقرير اقتصادي عن جمهورية سنغافورة23

أبريلتقرير اقتصادي عن المملكة األردنية الهاشمية24

أبريلتقرير اقتصادي عن جمهورية موزمبيق25

أبريلتقرير اقتصادي عن المملكة العربية السعودية 26

مايوتقرير اقتصادي عن جمهورية طاجيكستان27

مايوتقرير اقتصادي عن جمهورية األرجنتين28

مايوتقرير اقتصادي عن هونج كونج 29

يونيوتقرير اقتصادي عن إندونيسيا30

يوليوتقرير اقتصادي عن الصين31

يوليوتقرير اقتصادي عن كوستاريكا32

يوليوتقرير اقتصادي عن مولدوفا 33

يوليوتقرير اقتصادي عن غامبيا 34

أغسطستقرير عن جمهورية سوريا 35

سبتمبر تقرير عن فرنسا 36

سبتمبرتقرير عن جنوب أفريقيا 37

سبتمبر تقرير عن جمهورية إندونيسيا38

أكتوبر لبنان 39

أكتوبر روسيا40

أكتوبر البرازيل41

نوفمبر الصين الشعبية 42

نوفمبر إيطاليا 43

نوفمبر بنما 44

نوفمبر جنوب أفريقيا 45

نوفمبر زامبيا 46

ديسمبر قيرقزستان 47
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المجموعإحصائياتم

102الكلمات1

182البيانات الصحفية2

30المؤتمرات، المقابالت واللقاءات الصحفية واالتفاقيات 3

68عدد المطبوعات الصادرة 4

1376عدد التصاميم المنجزة 5

4عدد الفعاليات واألنشطة التي تم رعايتها من قبل الغرفة 6

35عدد الفعاليات واألنشطة المنظمة من قبل الغرفة 7

13عدد الفعاليات واألنشطة المشاركة فيها الغرفة 8

155,048عدد زوار الموقع اإللكتروني 9

عدد المشاركات في مواقع التواصل االجتماعي المختلفة.10
FacebookTwitterInstagram

10,80112,28010,614

إحصائيات عن أنشطة اإلعالم    

2019البندم

عدد الجهات المستفيدة من دورات تدريب مقيمي المؤسسة األوروبية إلدارة 1
221الجودة

67عدد الشركات المتقدمة لجائزة الشيخ خليفة لالمتياز2

1031عدد المشاركين في أنشطة وفعاليات جائزة الشيخ خليفة لالمتياز3

2019البندم

26عدد التدريبات المقدمة 1

967عدد الحضور اإلجمالي في التدريبات 2

%95نسبة الرضا عن التدريب  3

إنجازات جائزة الشيخ خليفة لالمتياز 

تعتبر جائزة الشيخ خليفة لالمتياز واحدة من أهم المبادرات الوطنية في الترويج 
لثقافة االمتياز المستدام في الشرق األوسط، وتهدف غرفة أبوظبي من خالل 
االعتراف  خالل  من  األعمال  ومزايا  األداء  مكاسب  تحفيز  إلى  المبادرة  هذه 
بالقيادة في اإلدارة والتميز المؤسسي، حيث تم تنظيم الدورة )18( للجائزة 

وكانت اإلحصائيات عن هذه الدورة كالتالي:

 أما على مستوى تدريب وتأهيل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في شتى المجاالت فقد كانت اإلحصائيات 
لعام 2019 كالتالي: 

جائزة الشيخ خليفة لالمتياز 
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إنجازات أكاديمية اإلمارات وكلية أبوظبي لإلدارة 

ريادة  مجال  في  متخصصة  كلية  أول  لإلدارة  أبوظبي  كلية  تعتبر 
األعمال في إمارة ابوظبي؛ حيث تم تأسيسها بهدف نشر ثقافة 
التميز واإلبداع  في ريادة األعمال  ودعم خدمات البحث العلمي 
المهارات  مستوى  رفع  بهدف  األعمال  ريادة  مجال  في  والتطوير 
وفقًا للمعايير العالمية والنهوض باقتصاد قائم على المعرفة. وتقدم 
الكلية برامج أكاديمية متكاملة تهدف إلى تجهيز جيل إماراتي مؤهل 
لتولي المناصب القيادية، وتفتخر الكلية بأن كافة برامجها معتمدة 
من قبل وزارة التربية والتعليم - شؤون التعليم العالي. وقد تمكنت 
توفر  رائدة  تعليمية  كمؤسسة  مرموقة  مكانة  احتالل  من  الكلية 
الحديثة مما ساهم  التعليمية  واألساليب  المبتكرة  الطرق  أحدث 
بالنهوض بعملية التعليم األكاديمي وعزز مكانتها ومصداقيتها في 
مع  للتواصل  جسراً  تمثل  الكلية  أن  كما  أبوظبي.  إمارة  مجتمع 
سوق العمل ودراسة احتياجاته من المواطنين والمهارات الوظيفية 
التي يتقنها كل منهم ومدى ارتباطها بالتطور الذي يشهده سوق 
العمل في إمارة أبوظبي. وتطرح الكلية  البرامج األكاديمية التالية:

1. برنامج ماجستير إدارة األعمال: 
ويهدف إلى تعزيز روح ريادة األعمال وتمكين الخريجين من إطالق مشاريعهم التجارية المبدعة والمبتكرة، وينفذ 

البرنامج بالشراكة مع كلية أعمال إمبريال كوليدج.

2. برنامج العلوم في الجودة وتميز األعمال: 

ويهدف الى تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات الضرورية لتطبيق األساليب العملية الخاصة بالجودة والتميز في 
األعمال، وينفذ البرنامج بالشراكة مع جائزة الشيخ خليفة لالمتياز.

3. ماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي:

ويوجه للراغبين في الحصول على تعليم تخصصي رفيع المستوى يشمل األطر العلمية والممارسات التطبيقية 
في القيادة والتطوير المؤسسي.

4. ماجستير العلوم في تحليل األعمال:

ويهدف إلى تطوير المهارات التحليلية للخريجين الراغبين في استخدام األدوات واألساليب التحليلية في إيجاد 
التحليلية في سياق  واألساليب  األدوات  استخدام  العمل من خالل  تواجههم في مكان  التي  للتحديات  حلول 
البيانات الضخمة )Big Data(، ويستهدف هذا البرنامج المتخصصين في قطاع األعمال وتكنولوجيا المعلومات عبر 

عدد من القطاعات مثل التمويل واالستشارات والخدمات اللوجستية والتسويق والرعاية الصحية.

إحصائيات أكاديمية اإلمارات لعام 2019

العدد األنشطة 

1798عدد المتدربين

212عدد البرامج التدريبية

57عدد المؤسسات المستفيدة 

إحصائيات كلية أبوظبي لإلدارة لعام 2019

العدد األنشطة 

4عدد البرامج األكاديمية المطروحة من قبل الكلية 

390عدد الطالب اإلجمالي  المسجلين 

240عدد الخريجين 2019
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أهم الخدمات المقدمة لرواد األعمال في عام 2019إنجازات مجلس سيدات أعمال أبوظبي  

وانطالقًا من حرص مجلس سيدات أعمال أبوظبي على تحقيق رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك – الرئيسة 
الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي - المتمثلة في تعزيز قدرة المرأة اإلماراتية على المشاركة الفاعلة في 
مختلف مجاالت التنمية انطالقًا من إيمان سموهًا بأن التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة في دولة اإلمارات 
تتطلب مشاركة عادلة بين سيدات األعمال ورجال األعمال مع تكامل األدوار ورفع قدرات المرأة وتطوير مهاراتها 
وتعزيز مشاركتها وتمكينها من أداء دورها الفاعل في المجتمع وتعزيز مساهمتها في عملية التنمية االقتصادية، 
عمل المجلس على ترجمتها على أرض الواقع من خالل تبني خطة استراتيجية خمسية طموحة تهدف إلى 
مشاركة متميزة للمرأة في ريادة األعمال، تضمن تزايد تواجدها واالستدامة فيه وفق أحدث المستجداُت وأفضل 
الممارسات، واستثمار أمثل لطاقات المرأة المواطنة العاملة من المنزل بمختلف المجاالت يضمن إدماجها في 
االقتصاد المحلي لإلمارة، وتمكين اقتصادي يضمن إسهامًا فاعاًل للمرأة في كافة قطاعات العمل الخاص، كما قام 
المجلس بتبني حزمة من الخدمات والمشاريع والمبادرات ضمن خطته االستراتيجية التي تدعم تمكين سيدات 

ورائدات األعمال والمبدعات وتفعيل دورهن في القطاع الخاص والمساهمة في استدامة أعمالهن.

2019البندم

230عدد سيدات األعمال المنتسبات للمجلس 1

774عدد الحاصالت على رخصة مبدعة 2

55الدورات و البرامج التخصصية وورش العمل3

13المعارض التسويقية التي تم تنظيمها من قبل المجلس والشركاء االستراتيجيين للمجلس 4

2149عدد المستفيدات من الدورات التدريبية و ورش العمل والندوات التي تم تنظيمها من قبل المجلس 5

237عدد المستفيدات من المعارض 6

أبوظبي البند

2272عدد رواد األعمال

14عدد دراسات الجدوى  األولية التي تمت المساعدة فيها

1906عدد المستفيدين من البرامج وورش العمل

0عدد المستفيدين من المبادرات التحفيزية

1535االستشارات 

ورش عمل رواد األعمال

جاء إنشاء مجلس سيدات أعمال أبوظبي في عام 2001 بموجب قرار مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رقم 62 لعام 2001، برئاسة فخرية من سمو الشيخة 
كشريك  المرأة  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  ليؤكد  هللا(  )حفظها  مبارك  بنت  فاطمة 
استراتيجي في التنمية الشاملة إلمارة أبوظبي، وبتوجيهات كريمة ومتابعة حثيثة 
الدور  بذلك على  إنجازات عديدة محافظًا  أن يحقق  المجلس  من سموها استطاع 

القيادي لسيدات األعمال في القطاع الخاص. 
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أهم إنجازات فرع الغرفة بمدينة العين خالل 
عام 2019

2019رواد األعمال والشركات الصغيرة و المتوسطة

53عدد دراسات الجدوى  األولية التي تمت المساعدة فيها

1493عدد المستفيدين من البرامج وورش العمل

455عدد المستفيدين من المبادرات التحفيزية

476عدد االستشارات المقدمة 

أهم اإلنجازات لرواد األعمال والشركات الصغيرة و المتوسطة 2019

البرامج وورش العمل المنفذة:

1. إعداد وتنفيذ فعالية “ محاضرة كيف تعرض فكرة مشروعك” – يناير 2019 – الحضور )127(.

2. إعداد وتنفيذ مشروع معرض منصة المبتكرين ورواد األعمال. – يناير 2019 – الحضور )1249(.

3. تقديم محاضرة ألعضاء مدينة العين الجدد عن خدمات الغرفة – يناير 2019 – الحضور )15(.

4. تقديم محاضرة ألعضاء مدينة العين الجدد عن خدمات الغرفة – مارس 2019 – الحضور )15(.

5. تقديم محاضرة كيف تبدأ مشروعًا استثماريًا ناجحًا في استاد هزاع بن زايد – يوليو 2019 – الحضور )87(.

المبادرات التحفيزية:

1. مبادرة مناقصات تهمكم – تعميم عدد )2( فرص استثمارية لرواد أعمال مدينة العين. المستفيدين )414(.

2. تقديم محاضرة جلسة تحديات ريادة األعمال لطلبة الجامعات- مارس 2019 – الحضور )25(.

3. تنظيم لقاءات مع رواد األعمال في مدينة العين لمعرفة التحديات التي تواجههم بالتعاون مع جامعة اإلمارات- 

   مقابلة )16( رائد ورائدة أعمال.

فعاليات 2019

فعاليات مختلفة
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غرفة أبوظبي

فعاليات 2019 )يناير - سبتمبر(

تم تنفيذ عدد 12 فعالية

عدد المستفيدينالفعاليةم

115محاضرة كيف تعرض فكره مشروعك 1

18ندوة تعريفية عن جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 2

26ندوة التعريف بخدمات غرفه أبوظبي لموظفي شركة أبوظبي للصرف الصحي - العين 3

25ورشة عمل االبتكار واإلبداع في إدارة المشاريع 4

42ورشة عمل أساسيات التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالهاتف 5

95ورشة عمل التعديالت على قانون اإلجراءات المدنية 6

71ورشة عمل تطبيقات عملية على قانون الشركات التجارية 7

60ورشة عمل التخطيط االستراتيجي 8

64ورشة عمل استشراف المستقبل9

54محاضرة الذكاء االصطناعي10

303منتدى العين لتطوير األعمال11

170معرض اإلمارات للمشاريع الصغيرة و المتوسطة12

معرض اإلمارات للمشاريع الصغيرة و المتوسطة

فعاليات مختلفة

الخدمات القانونية للغرفة
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غرفة أبوظبي

2019البندم

2860عدد االستشارات القانونية المقدمة  1

562عدد الشكاوى المسجلة 2

88عدد الشكاوى التي تم حلها3

370عدد الشكاوى قيد التنفيذ 4

87عدد الشكاوى التي جمدت 5

17عدد الشكاوى التي أغلقت6

3عدد العقود واالتفاقيات المنجزة 7

2عدد الدراسات واألبحاث القانونية والتقارير المنجزة  8

2عدد اإلصدارات القانونية المعدة  9

9عدد الدورات التدريبية والورش المنفذة 10

78عدد حضور الفعاليات واألنشطة المنفذة 11

أهم الخدمات القانونية المقدمة خالل عام 2019

إنجازات مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري   

كافة  لتهيئة  الحثيث  ظبي  أبو  وصناعة  تجارة  غرفة  سعي  من  انطالقًا 
فقد  واستقرارها،  التجارية  أعمالهم  لتطوير  وصواًل  ألعضائها  التسهيالت 
التجاري  والتحكيم  للتوفيق  أبوظبي  مركز  تأسيس  على  الغرفة  حرصت 
بتاريخ 3/1/1993 ليكون بذلك أول مركز متخصص في حل المنازعات التجارية 
العربي وكمؤسسة تعكف على حل  الخليج  الوطنية والدولية في منطقة 
التجارية بفاعلية ويسر سواًء عن طريق  الناجمة عن العالقات  اإلشكاالت 
ومسّخرة  المجال  هذا  في  الخبرات  بذوي  التحكيم، مستعينة  أو  التوفيق 
المعقدة  اإلجراءات  بعيداً عن  العدالة  لترسيخ  والمعنوية  المادية  إمكانياتها 
وفي إطار من الخصوصية والسرية التي يحرص عليها التجار في معامالتهم.

2019البند 

6عدد الدورات التدريبية 

74إجمالي عدد قضايا التحكيم

21عدد المنتسبين المقيدين في سجل المركز

اتفاقيات التعاون

تم تفعيل اتفاقية التعاون مع 
مركز التحكيم التجاري لدول 
مجلس التعاون الخليجي من 

خالل تنفيذ برنامج تأهيل 
وإعداد المحكمين لعام 2019

المستثمرين  الحتياجات  تستجيب  إلجراءات  وفقًا  والدولية  الوطنية  التجارية  المنازعات  حل  إلى  المركز  ويهدف 
وتتماشى مع القواعد المستقرة في أنظمة ولوائح التحكيم الحديثة، كما يهدف إلى نشر الوعي التحكيمي لدى 
مجتمع األعمال، ويقدم المركز خدماته وتسهيالته ألطراف النزاع إلدارة التحكيم في أفضل الظروف، فهو يشرف 
على تطبيق نظامي التوفيق والتحكيم، ويؤمن الخدمات اإلدارية والتنظيمية للخصوم، كما يوفر قوائم المحكمين 
والخبراء والموفقين والمترجمين من كافة التخصصات، وينظم المؤتمرات والندوات وورش العمل، كما يتولى توفير 

المعلومات وإعداد الدراسات واألبحاث المتخصصة في التحكيم وغيرها من الخدمات األخرى.
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أهم مؤشرات الموارد البشرية بالغرفة لعام 2019

المناسبات االجتماعية الداخلية بالغرفة لعام 2019

2019البندم

278العدد اإلجمالي للموظفين 1

%77نسبة التوطين 2

%91نسبة التوطين في اإلدارة العليا )مدراء تنفيذيين + نائبين + مدير عام(3

%50نسبة النساء في القوة العاملة )الهيكل(4

%9نسبة النساء في اإلدارة العليا5

%42نسبة النساء في اإلدارة المتوسطة )مدير إدارة + رئيس قسم(6

%0نسبة الدوران الوظيفي 7

27معدل عدد ساعات التدريب لكل موظف في السنة8

127عدد الموظفين الذين يتلقون التدريبات الالزمة 9

0.084عدد أيام الغياب لكل موظف )بدون عذر(10

يوم السعادةيوم العمال

يوم العلم

جولة رمضانية في مبنى الغرفةزيارة موظفي غرفة أبوظبي لمركز النور لتأهيل أصحاب الهمم
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T : +971 2 621 4000
F : +971 2 621 5867

E : contact.us@adcci.gov.ae


