رؤيتنا:
نحو قطاع خاص فاعل ومؤثر على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي

رسالتنا:
المساهمة في تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية بإمارة أبوظبي
والرفع من تنافسية مؤسسات قطاع األعمال وتوسيع نطاق الفرص
أمامها من خالل توفير خدمات ذات مستوى عالمي بما يسهم في تحقيق
التنمية المستدامة باإلمارة.
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ﻫﺪﻓﻨﺎ ،،،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻚ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻋﻤﺎل ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ.
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ﺗﻌﻤﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ، 1969وﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
وﺗﺘﺸﺎور اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻋﻤﺎل ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺗﺘﺤﺪث ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻋﻀﺎء ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
أﺻﻮاﺗﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص.
وﺗﺪرك اﻟﻐﺮﻓﺔ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اµﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻋﻀﺎء
واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ.
وﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص وﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﺪوات
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮﻓﻮد واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
وﺗﻘﻮم اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻮﻓﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺮوﻳﺞ µﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻛﻤﺮﻛﺰ
اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻜﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
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ﺻـﻮت

اﻟﻘـﻄـﺎع
اﻟــﺨــﺎص

ﻓـﻲ أﺑـﻮﻇــﺒـﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺻﻮت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ وﺗﺴﻌﻰ
إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح
ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل راﺋﺪة.
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ﺗﺒﻮأت اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ اﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﻤﺴﺔ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻋﻤﺎل ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻋﺎل .وﺗﻘﻮم اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
واµﻣﺎرات ﻣﺘﻤﻴﺰة وذات ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﻨﻲ
ٍ
وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﺴﻬﻴﻞ اµﺟﺮاءات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اµﻣﺎرة و ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.
ﻋﺎل ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻣﺴﺘﻮى
وﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﻮان اول ﻟﺮﺟﺎل اﻋﻤﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ذات
ً
ٍ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻻزدﻫﺎر .وﺗﻀﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎم اول.
اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻫﻲ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ داﻋﻤﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﺗﺼﺎل
واﺳﻌﺔ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎµﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اµﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻟÈﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻗﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﻐﺮﻓﺔ.
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اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻐﺮﻓﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﺴﻬﻴﻞ وإﻧﺠﺎح أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة
أﺑﻮﻇﺒﻲ.
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ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﺻﺪار
ﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
 .2إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
 .3ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 .4اﻣﺘﻼك اﻣﻮال اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ورﻫﻨﻬﺎ وﺷﺮاء ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﻠﺰم ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
 .5ﻣﻨﺢ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت.
 .6اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واوراق اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
 .7إﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
 .8إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎرض واﺳﻮاق داﺧﻞ اµﻣﺎرة أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض
واﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
 .9ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻔﺾ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻛﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو
 .10ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ،
ً
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أو اﺷﺨﺎص اÐﺧﺮﻳﻦ ،وﻓﺤﺺ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .11ﺣﺚ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎµﻣﺎرة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺠﻮدة واﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اÐﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
 .12ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اµﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اµﻣﺎرة.
 .13اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﺗﻜﻮن ﻻزﻣﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.
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خـدمــات
قــانـونـيـة

عــلى درجـة عـالـيـة
من المـهنـية ألعضـائـها
توفر الغرفة خدمات قانونية على درجة عالية من
المهنية والحرفية ألعضائها وشركائها من المؤسسات
والهيئات الرسمية والخاصة .وتعمل اإلدارة القانونية على
مساعدة الشركات والتجار على حل منازعاتهم بطرق ودية من خالل
تقريب وجهات النظر وبما يحافظ على مصالحهم.
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الــخــدمــات الـقـانـونـيـة
 .1تقديم االستشارات القانونية الفورية والعاجلة ألعضاء الغرفة والرد عليها
بكافة وسائل االتصال وإعداد محتوى النشرات القانونية.
 .2تلقي طلبات الوساطة الودية والشكاوى والعمل على حلها والرد عليها سواء
من األعضاء المنتسبين للغرفة أو غير المنتسبين ،ووضع آلية لحل المنازعات
بالطرق الودية وفقًا للقوانين السارية المعمول بها في الدولة وبحيادية تامة.
 .3إبداء الرأي في مشروعات القوانين و األنظمة التي تحال إليها من الجهات
الرسمية ومتابعة القوانين واألنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة .
 .4صياغة وتنظيم العقود والمكاتبات القانونية التي تتطلبها أعمال الغرفة .
 .5إعداد الدراسات القانونية على المشروعات االقتصادية التي تعرض على الغرفة
وتقديم اآلراء والمقترحات ألعضاء الغرفة وللجهات المعنية في جميع
المجاالت المتعلقة بالشؤون الصناعية والتجارية واالقتصادية .
 .6تنظيم الندوات والورش القانونية ألبرز الموضوعات القانونية ذات الصلة بأعمال
أعضاء الغرفة .
 .7تنظيم الدورات القانونية لخريجي القانون المواطنين في إطار المبادرات
المجتمعية للغرفة.
 .8مراجعة العقود التجارية.
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عــالقــات
مـحـلـيــة
وإقليمـيـة
وعـالـمـيــة
تهدف غرفة أبوظبي إلى ربط مجتمعات األعمال
على مستوى العالم ،من أجل تحقيق االلتقاء
والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب إسهامًا منها في
دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
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ربط وترويج األعمال
إن روابط الغرفة المميزة مع مؤسسات األعمال وغرف التجارة المحلية واإلقليمية
والعالمية والشركات العالمية تجعل منها حلقة وصل والعنوان األول للراغبين
في التواصل مع قطاع األعمال في إمارة أبوظبي ،ومن أهم الخدمات التي تقدمها
الغرفة ألعضائها في هذا المجال التالي:
•توطيد االتصاالت وإبرام االتفاقيات التجارية مع الغرف الرئيسية المحلية واألجنبية.
•تنظيم الوفود التجارية الزائرة والمغادرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات
المعنية ذات الصلة من قطاع األعمال.
•تنظيم واستضافة والمشاركة في المعارض والفعاليـات داخليًا وخارجيًا وتوفير
إمكانات التواصل مع قطاع األعمال والترويج إلمارة أبوظبي عالميًا.

المكاتب التمثيلية
تماشيًا مع استراتيجية غرفة أبوظبي والتي تهدف إلى تحقيق أهداف الغرفة 2016
 2020لجذب االستثمارات األجنبية ،قامت غرفة أبوظبي بإنشاء مكاتب تمثيل دوليةبهدف الترويج إلمارة أبوظبي كوجهة استثمارية ،وتقدم هذه المكاتب خدمات متنوعة،
منها:
•إرشادات تفصيلية عن كيفية تأسيس الشركات في أبوظبي إلى جانب تقديم العديد من
الخدمات التسهيلية.
•توفير األبحاث االقتصادية.
•تقديم الخدمات االستشارية القانونية.
•توفير دليل عضوية غرفة أبوظبي وذلك لتسهيل عملية التواصل.
•اإلسهام بتسهيل القيام باألعمال الثنائية في أبوظبي وفرص توافق األعمال مع الشركاء
المحليين المحتملين.
•القيام بتنظيم الوفود التجارية.
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ﻧـﺴــﺎﻋـﺪﻛـﻢ

ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻜﻢ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎم ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر رؤﻳﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ .2030
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ﻣﻜﺘﺐ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻋﻤﺎل
ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎم ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺪورﻫﺎ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر رؤﻳﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
 ،2030وﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاف اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
•

ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ إﻟﻰ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

•

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻨﺪوات
وورش اﻟﻌﻤﻞ.

•

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻐﺮﻓﺔ.

•

إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻴﺌﺔ اﻋﻤﺎل.

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ا¬دارة
•

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري.

•

•

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ.

• ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻬﻨﻲ.

•

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

• ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺪن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري.
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أكدت الخطة االستراتيجية الخمسية لمجلس سيدات
أعمال أبوظبي  2019-2015على أهمية المشاركة
المميزة للمرأة المواطنة في ريادة األعمال واالستثمار
األمثل لطاقاتها بما يضمن تعزيز مساهمتها في
اقتصاد اإلمارة.

أهم الخدمات:
•رخصة مبدعة وتهدف إلى دعم وتشجيع المواطنات على ممارسة
بعض األنشطة التجارية من المنزل.
•حاضنة األعمال المتكاملة والمبتكرة وترمي إلى احتضان صغار
المستثمرات ورائدات األعمال وتوفير بيئة محفزة لالبتكار واإلبداع.
•نادي ريادة األعمال المبتكرة والذي يهدف إلى تشجيع المرأة على ابتكار
األفكار المبدعة التي يتم تطويرها وتنفيذها من خالل جلسات العصف
الفكري والندوات المحفزة على اإلبداع.
•نشر وتعزيز ثقافة ريادة األعمال وفقًا ألفضل الممارسات وتضمينها
عددًا من الفعاليات كبرامج التدريب والتأهيل التخصصي وتنمية
قدرات ومهارات المرأة في مجال ريادة األعمال والملتقيات والندوات
والمعارض.
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تأسس مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري من
قبل غرفة أبوظبي عام  1992كأول مركز تحكيم
في دول الخليج العربية .ليعمل على تسوية المنازعات
التجارية الوطنية والدولية من خالل التحكيم التجاري.

مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري هو أحد مبادرات الغرفة الهادفة
إلى توفير كافة التسهيالت ألعضائها وبما يسهم في تطوير أعمالهم التجارية
واستقرارها ويعمل على حل اإلشكاالت الناجمة عن العالقات التجارية بفاعلية
ويسر عن طريق التوفيق والتحكيم التجاري.
أهم الخدمات:
•الفصل في النزاعات بواسطة هيئات التوفيق والتحكيم.
•تقديم االستشارات القانونية ألعضاء الغرفة في مجال التوفيق والتحكيم.
•تنظيم المؤتمرات والندوات عن التحكيم ،والبرامج التدريبية الخاصة بتأهيل وإعداد
المحكمين.
•إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين والقرارات واألنظمة التي تختص بالتوفيق
والتحكيم.
•التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات التحكيم اإلقليمية والدولية البارزة.
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ﺗﺴﻌﻰ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اµﻣﺎرات إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺑﺮاﻣﺞ ودورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺒﻊ
ﻧﻬﺞ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
وﻓﻌﺎﻟﺔ.
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺪروﺳﺔ
ﱠ

ﺧﺪﻣﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻣﺎرات:
•

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺼﻤﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت .وﻣﻦ ﺛﻢ ﱠ
ﺗﻨﻔﺬ ﻫﺬه
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ وﻓﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﻊ ﻣﺪرﺑﻴﻦ ذوي اﺧﺘﺼﺎص
ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

•

اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺻﻘﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم ،وﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﺤﻠﻴ Õوﻋﺎﻟﻤﻴ .Õﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮص اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓ Õﺑﻬﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴ ،Õوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴ.Õ

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺆﻫﻼت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه اﻟﻤﺆﻫﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻫﻼت وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . QFEmirates
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تطمح كلية أبوظبي لإلدارة لتكون مركزًا متخصصًا لنشر
ثقافة ريادة األعمال في إمارة أبوظبي ،من خالل إعداد نخبة
من القادة في كافة التخصصات اإلدارية ممن يمتلكون
المعرفة والمهارات التي تؤهلهم لقيادة مؤسساتهم
في خضم عالم دائم التغيير.

برامج كلية أبوظبي لإلدارة:
برنامج ماجستير إدارة األعمال
•
يركز على اإلبداع ويهدف إلى تعزيز روح ريادة األعمال من خالل منهج تطبيقي وعملي
متكامل مبني على دراسة الحاالت .كما يتميز المنهج بكونه يخضع للمعايير العالمية،
حيث تم تصميمه بالشراكة مع كلية أعمال امبيريال كوليدج.
برنامج العلوم في الجودة وتميز األعمال
•
يسعى البرنامج إلى تعريف قادة األعمال بالنظريات الحديثة في الجودة وتميز األعمال
وكيفية تطبيقها بشكل عملي لتحقيق األهداف المرجوة ،وينفذ البرنامج بالشراكة
مع جائزة الشيخ خليفة لالمتياز.
ماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي
•
يهدف البرنامج إلى تطوير فهم الطلبة ألنشطة القيادة والتطوير المؤسسي المعمول
بها في سياق عالم األعمال الحديث والمعقد والذي يعكس واقع بيئة األعمال الحالية.
ماجستير العلوم في تحليل األعمال
•
يهدف إلى تطوير المهارات التحليلية للطلبة الراغبين في استخدام األدوات واألساليب
التحليلية في إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم في مكان العمل من خالل
استخدام األدوات واألساليب التحليلية في سياق البيانات الضخمة (. )Big Data
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خدمات رواد األعمال
تهدف إدارة رواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم
خدمات متميزة ونوعية لرواد األعمال أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة والمبتدئين لولوج العمل االستثماري ،وكذا المستثمرين
أصحاب المشاريع القائمة على كيفية اختيار أفكار المشاريع المجدية
وآلية ومعايير تطويرها وكذلك خطوات تأسيس وإعداد دراسة
الجدوى وتجهيز خطة العمل واستراتيجية التسويق إضافة الى
التدريب النوعي من خالل برامج ( دورات تدريبية متخصصة ) تمكنهم
من مواكبة احتياجات السوق وغيرها من األمور األخرى المتعلقة
بمجال األعمال .حيث يستطيع رواد األعمال أو أصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة االستفادة من الخدمات التالية:
• تقديم خدمات استشارية عامة أو متخصصة في مجال الفرانشايز.
• تدريب نوعي وبرامج متخصصة لدعم رواد األعمال وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.
• المساعدة في كيفية إعداد دراسات الجدوى األولية وخطة العمل
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• مساعدة ودعم البراندات المحلية من خالل مطورين معتمدين لدينا.
• كيف تتحول من عالمة تجارية محلية إلى عالمية عن طريق (برنامج
الفرانشايز).
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ﺗﻬﺪف ﺟﺎﺋﺰة رواد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ رﻳﺎدة
اﻋﻤﺎل وﻏﺮس ﻗﻴﻢ اµﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﻧﻔﻮس أﺟﻴﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وذﻟﻚ ﻟﺒﻨﺎء أﺟﻴﺎل واﻋﺪة ﻣﻦ رواد
اﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اµﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼزدﻫﺎر واﻟﻨﻤﻮ وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻓﻜﺎر وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺘﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،وﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اµﺗﻴﺔ:

•

ورش ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻳﺎدة اﻋﻤﺎل،
وﺗﺘﻀﻤﻦ:
ﻧﻤﻮذج اﻋﻤﺎل  -اµﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر واﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ) -ﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎح
رواد اﻋﻤﺎل ﻟﻄﻼب اﻟﻤﺪارس(.

•

ورش ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮض ﻻﺣﺘﻀﺎن
أﻓﻜﺎر اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ.
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برنامج متكامل لتمكين أصحاب المنشآت من اإلعداد
والتخطيط السليمين من خالل تبني نموذج عمل مجرب
عالميًا من قبل منشآت مشهود لها بالتميز والنجاح
وتساعد المشاركين فيه على الريادة في األعمال
لتحويل األفكار اإلبداعية إلى نماذج تجارية متكاملة
وتعزيز التنافسية (وذلك بإعادة رسم نموذج األعمال
المتبع وتطبيقه بشكل ناجح وتأصيل االبتكار في كافة
جوانب العمل بما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام).

التدريب
• دورات تدريبية على كيفية بناء وتطوير نموذج األعمال ونموذج القيمة
المضافة.
• دورات تدريبية لتأهيل المقيّمين.
االستشارات
• تقديم استشارات للمشاريع والمنشآت الناشئة حول كيفية اإلعداد
لدخول ميدان المنافسة.
• تقديم استشارات للمشاريع والمنشآت القائمة حول رفع كفاءة األداء
لتكون أكثر تنافسية.
ا لتقييم
• المساعدة على القيام بالتقييم الذاتي.
• القيام بتقييم المنشآت ضمن الجائزة.
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جائزة الشيخ خليفة لالمتياز ( )SKEAهي برنامج متكامل
لتطوير األداء المؤسسي (ويشمل التدريب ،التقييم ،االعتراف
والتقدير وتبادل أفضل الممارسات) وتم إطالقه من قبل
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في العام  1999لرفع القدرات
التنافسية للمؤسسات العاملة من خالل التبني المستنير
لمبادئ ومفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي .يعتمد
برنامج جائزة الشيخ خليفة لالمتياز على نموذج المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة ( )EFQMوهو إطار عمل متكامل يساعد
المؤسسات على التعلم من أفضل الممارسات وتطبيقها
وقياس مؤشرات األداء المؤسسي المالي والتشغيلي ،ومن
ثم استدامة تحقيق أفضل النتائج.

خدمات برنامج جائزة الشيخ خليفة لالمتياز
•التدريب :يقدم برنامج جائزة الشيخ خليفة لالمتياز حزمة من البرامج
التدريبية المتخصصة المعتمدة في مجاالت التميز واالبتكار تهدف
إلى رفع مستوى كفاءة األفراد والمؤسسات ومنها على سبيل المثال
دورة المقيمين المؤهلين ( ،)QATدورة المقيمين المعتمدين (،)EAT
دورة قيادة رحلتك نحو التميز ( ،)LEJدورة صياغة رحلتك نحو التميز
( )SEJودورة المقيم الداخلي ( )IATوالمعتمدة جميعها من المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة  .EFQMباإلضافة إلى دورات تخصصية في مجال
االبتكار معتمدة من الهيئة العالمية لخبراء االبتكار ( )IAOIPودورات في
المقارنات المعيارية (.)TRADE-Benchmarking
• شهادات االعتراف :باإلضافة إلى تقييم المؤسسات للحصول على
جائزة الشيخ خليفة لالمتياز ،يقوم البرنامج أيضا بتقديم خدمات
التقييم وإصدار شهادات االلتزام بالتميز ( )C2Eوشهادة االعتراف بالتميز
( )R4Eالمعتمدة من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.
•تبادل أفضل الممارسات :يقوم برنامج جائزة الشيخ خليفة لالمتياز
بتنظيم ملتقيات ومؤتمرات وورش عمل دورية تهدف إلى المشاركة
والتعلم من أفضل الممارسات على المستوى المحلي واإلقليمي
والعالمي.
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خــدمـاتـنــا ....
إلسـعــادكـم
باقة متميزة من الخدمات
تقدم الغرفة باقة متميزة من الخدمات ألعضائها
والمتعاملين معها والتي تتضمن شهادات العضوية والمنشأ
وخدمة المناقصات والتواصل مع األعضاء وغيرها من الخدمات
ذات القيمة المضافة.
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جاء تأسيس مركز خدمات األعضاء من قبل الغرفة لتقديم
أفضل الخدمات للمستثمرين ورجال األعمال والشركات
الراغبة في ممارسة العمل التجاري والصناعي والخدمي
في إمارة أبوظبي  ،وفي إطار تطوير خدماتها وطرح خدمات
ومبادرات جديدة.

مركز خدمات األعضاء
مركز خدمات األعضاء في غرفة أبوظبي مركز النافذة الواحدة والخدمة
المتميزة لألعضاء والمتعاملين مع الغرفة والمستفيدين من خدماتها.
يقوم المركز بتوفير حزمة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل إجراءات
الحصول على التراخيص ودعم أعمال وأنشطة شركات ومؤسسات القطاع
الخاص في إمارة أبوظبي.
كما يقدم المركز خدمات استشارية وإرشادية حول كيفية تأسيس المشاريع
والشركات والمؤسسات واإلجراءات القانونية المطلوب اتباعها للحصول على
هذه التراخيص.
إن التطوير المستمر في الخدمات القائمة وطرح خدمات جديدة من قبل الغرفة
يأتي ليواكب التطورات والتوجهات االقتصادية إلمارة أبوظبي التي تهدف إلى
توفير بيئة استثمارية تنافسية ونموذجية للمستثمرين والشركات والمؤسسات
من مختلف دول العالم وبما يجعل من إمارة أبوظبي وجهة استثمارية مفضلة
لهذه المؤسسات والشركات الدولية .
ويوفر المركز حزمة تسهيالت يأتي في مقدمتها نظام مركزي إلدارة خدمات
المتعاملين وخدمات ذكية مختلفة وأجهزة الصراف اآللي وخدمات االستشارات
التجارية والقانونية حول إجراءات الحصول على التراخيص التجارية طبقًا لنوعية
النشاط.
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ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺗﻮﻓﺮ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠ Õﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎت
ﻛﻤﺒﺎدرات ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻋﻀﺎء اﻟﻐﺮﻓﺔ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ،
ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ.

ﺳﻌﻴ· ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ا¬ﻣﺎرة ،ﺗﻘﻮم
اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻇﺒﻲ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺪة
أﻛﺒﺮ ﻟﻬﻢ وﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

• دﻋﻢ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴـﻦ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻚ واﻟـﺘﺎﺟﺮ.
• دﻋـﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺆﺳــﺴـﺎت اﻟــﻘﻄــﺎع اﻟﺨﺎص.
• إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء.
• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،وأﻫﻤﻬﺎ اﻻﻣﺘﻴﺎزات
واﻟﺨﺪﻣﺎت.
• ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ.
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تواصل معنا
Main Switchboard
T : +971 2 621 4000
F : +971 2 621 5867
E : contact.us@adcci.gov.ae

