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مع استعداد اإلمارات العربية المتحدة لالحتفال باليوبيل 
الذهبي على قيامها العام المقبل، فإن من دواعي الفخر 

واالعتزاز أن نقف على حجم التطور والنمو اللذين شهدتهما 
البالد في وقت قصير منذ عام 1971.

فدولة اإلمارات العربية المتحدة تعد اليوم، مركزًا عالميًا 
لالبتكار والتقنيات المتطورة وريادة األعمال، وتحجز مكانها 

في منطقة الشرق األوسط بوصفها مالذًا رائعًا لعيش حياة 
راقية ذات جودة رفيعة، في رحاب مجتمع يقوم على االحترام 

والتسامح والتعايش.
لم تكن هذه الثمار التي تجنيها الدولة محَض صدفة، بل 

جاءت نتيجة رؤية مؤسسي دولة اإلمارات العربية المتحدة قبل 
50 عامًا عندما وضعوا نصب أعينهم مهمة إشراك المجتمع 
في رسم مالمح مستقبل البالد، حيث قامت دولة اإلمارات 

على أساس أفكار مواطنيها وآمالهم وإلهامهم لتأسيس 
مجتمع متحضر تشد أواصره مبادئ الطموح وروح التعاون.
واليوم، نعيش هذه القيم مع تبني الحكومة مشروع 
تصميم الخمسين عامًا المقبلة لإلمارات العربية المتحدة 

الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل 
الدولة للعقود الخمسة المقبلة ما بعد عام 2021. وسيقوم 

هذا المشروع على دفع جميع أعضاء المجتمع لوضع األسس 
والركائز التي تقوم عليها الخطة المئوية لإلمارات 2071.

على ضوء هذا المشروع، سيتمكن المجتمع اإلماراتي 
بجميع فئاته ومكوناته من اإلسهام في تطوير هذه الخطة 

الشمولية، عبر اإلدالء بآرائهم وأفكارهم وتصوراتهم من خالل 
منصة رقمية تم إطالقها، وبدأت باستقبال أفكار وتصميمات 

 أفراد المجتمع عبر موقعها الشبكي، ويستمر ذلك حتى 
14 نوفمبر 2020، إلى جانب تدشين اجتماعات لمجلس الوزراء 

وتبني جلسات حوارية وعصف ذهني واستطالع آراء وغيرها 
من األدوات التفاعلية.

إلى ذلك، من الطبيعي أن يقوم القطاع الخاص بدور بارز 
في مشروع »تصميم الخمسين عامًا المقبلة« مع سعي 

الدولة الحثيث لتنويع اقتصادها. وفي ظل قيام القطاع 
الخاص بهذا الدور المميز في دعم االقتصاد، سيكون آلراء 

رواد األعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ومؤسسي الشركات الناشئة، أهمية كبيرة، إذ من شأن تلك 

اآلراء والمقترحات أن تدفع عجلة تبني البالد القتصاد قائم 
على المعرفة، بينما ستستمر اإلمارات العربية المتحدة في 

االستثمار بالقدرات البشرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا وتحقيق 
التنمية المستدامة لألجيال القادمة.

فعلى مّر التاريخ، استمرت الدولة في وضع وتبني الرؤى 
طويلة األمد والمخططات واالستراتيجيات بهدف الوصول 

إلى أهداف التنمية وتحقيق اإلنجازات التي ينعم بها المجتمع 
اليوم، ومن شأن مشروع »تصميم الخمسين عامًا المقبلة« أن 
يوّحد رؤية المجتمع لجعل اإلمارات العربية المتحدة أفضل دول 

العالم للعيش خالل العقود الخمسة المقبلة.
وكما لعب آباؤنا وأجدادنا دورًا في تصميم وبناء النسيج 
المتآزر للمجتمع الوطني الذي نشهده في الوقت الراهن، 

فعلينا أيضًا انتهاز هذه الفرصة لرسم آفاق األعمال لمستقبل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. من يعلم؛ فقد يكون هذا هو 

إرثنا الذي نهديه للتاريخ.

محمد هالل المهيري
مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
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خطط لتحقيق االكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية 
بأبوظبي من شأنها تمهيد الطريق أمام فرص االستثمار 

وأعمال جديدة في العاصمة اإلماراتية وضخ مليارات 
الدراهم في االقتصاد المحلي.
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دولة  في  الصحي  القطاع 
منذ  المتحدة  العربية  اإلمارات 
كبيرة،  وإنجازات  نوعية  قفزات  االتحاد،  تأسيس 
الصحة  دائرة  أن  كما  العالمية.  واألنظمة  تتناسب 
بمكانة  لالرتقاء  جهودها  في  مستمرة  أبوظبي 
اإلمارة في هذا المجال، ال سيّما فيما يخص االبتكار 

في قطاع الرعاية الصحية.
االقتصادية  التنمية  دائرة  حددت  ذلك،  إلى 
التركيز  يتم  الصناعي  لالستثمار  عدة  مجاالت 
من  والصحية،  الدوائية  الصناعات  مجال  في  عليها 
المنتجات وتحقيق  رفع جودة  شأنها أن تسهم في 
في  االستيراد  حجم  من  والحد  الذاتي  االكتفاء 
إطار  في  وذلك  أبوظبي،  بإمارة  الصحي  القطاع 
مكتب  ينفذه  الذي  األساسية  الصناعات  مشروع 
والتنسيق  بالتعاون  للدائرة،  التابع  الصناعة  تنمية 
مع مكتب أبوظبي لالستثمار. كما يهدف المشروع 
في  المواتية  الفرص  استكشاف  إلــى  أيضًا، 

قطاعات الغذاء والصناعة والطاقة.
عام  مدير  هندي،  بن  ــارق  ط الدكتور  ــاد  وأف
االستثمار  مجاالت  بأن  لالستثمار،  أبوظبي  مكتب 
الجديدة هذه، من شأنها أن تفتح الباب واسعًا أمام 
للمستثمرين  المتاحة  والفرص  اإلمكانات  تعزيز 
أبوظبي،  إمارة  في  حاليًا  الموجودين  والمصنعين 
إذ  فيها،  وتطويرها  أعمالهم  بتأسيس  الراغبين  أو 
تجارية  فرصًا  خاص  بشكل  الصحي  القطاع  يوفر 

كبيرة للمستثمرين. 

يشهد

الرعاية الصحية
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مكتب  في  مهمتنا  »تتمثل  هندي:  بن  الدكتور  وأضاف 
لهذه  والمساعدة  الدعم  كل  توفير  في  لالستثمار  أبوظبي 

الشركات«.
قام  كثب،  عن  الصحية  الرعاية  قطاع  تفحص  وبعد 
ومكتب  أبوظبي  في  االقتصادية  التنمية  دائرة  من  كل 
أبوظبي  الصحة  دائرة  مع  بالتعاون  لالستثمار  أبوظبي 
وشركة أبوظبي للخدمات الصحية )صحة(، بتحديد 23 مجااًل 
وأوضح  والحديثة.  الراهنة  األسواق  في  صناعيًا  استثماريًا 
دائرة  رئيس  الحمادي،  الشرفاء  محمد  علي  محمد  معالي 
في  االستثمار  مجاالت  تقسيم  تم  أنه  االقتصادية  التنمية 
الصناعات  قطاع  ضمن   9 إلى  والصحية  الدوائية  الصناعات 
الحماية  ومعدات  المستلزمات  قطاع  ضمن  و5  الدوائية، 

الطبية، و9 ضمن قطاع األجهزة والمعدات الطبية.
أبوظبي  في  الصحي  القطاع  أن  إلى  ــارة  اإلش  تجدر 
الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  مسبوق  غير  نموًا   شهد 
ومركزًا  عيادة  و1835  مستشفى،   66 حاليًا  توجد  حيث 
في  مرخصة  المجتمع  لخدمة  خارجية  صيدلية  و880  طبيًا 

العاصمة اإلماراتية.
وبلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة للمصانع الطبية في 
1,992 مليار درهم، منها   23 رخصة بقيمة استثمارية  اإلمارة 
بقيمة  إنتاج  رخصة  و13  الراهن،  الوقت  في  اإلنشاء  قيد   10
مصانع  خمسة  على  مقسمة  درهم  مليار   1,069 استثمارية 
تنتج مستلزمات الحماية الطبية، وأربعة مصانع إلنتاج األدوية 
بقيمة استثمارية تصل إلى 467 مليون درهم، وأربعة مصانع 
تقوم بإنتاج األجهزة والمعدات الطبية بقيمة استثمارية تبلغ 

334 مليون درهم.
دائرة  وكيل  البلوشي،  عبدالكريم  راشد  لسعادة  ووفقًا 
االستهالك  قيمة  فإن  أبوظبي،  في  االقتصادية  التنمية 
من  الرئيسة  والخاصة  الحكومية  للمستشفيات  السنوي 

 يعد مستشفى 
كليفالند كلينك أبوظبي 

واحدًا من 66 مستشفى 
في العاصمة اإلماراتية.

»يوفر القطاع الصحي بشكل خاص فرصًا 
تجارية كبيرة للمستثمرين، وتتمثل مهمتنا في 
مكتب أبوظبي لالستثمار في توفير كل الدعم 

والمساعدة لهذه الشركات«.
الدكتور طارق بن هندي،

مدير عام مكتب أبوظبي لالستثمار
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المنتجات الطبية ذات األولوية تصل إلى 5,5 مليارات درهم، 
قيمة  إجمالي  من   %90 بنسبة  األدوية  منتجات  تتصدرها 
6%، في حين  االستهالك، تليها المستلزمات الطبية بنسبة 

تصل نسبة استهالك المعدات الطبية إلى %4.
المستهلكة  األدوية  من   %74 نسبة  »إن  سعادته:  يقول 
الحيوية..  المضادات  يشمل  بما  األساسية،  لألدوية  تعود 
وفيما يتعلق بالمعدات الطبية ومستلزمات الحماية الطبية 
فإن 86% من استهالك مستلزمات الحماية الطبية يأتي من 
 N95 األلبسة واألغطية ذات االستخدام الواحد وكمامات الـ 
أجهزة  تشّكل  حين  في  والقفازات،  الجراحية  والكمامات 
التنفس وأثاث المستشفيات وأجهزة مراقبة المرضى %95 

من استهالك المعدات الطبية«.
المزيد  توفير  في  قدمًا  أبوظبي  حكومة  تمضي  وهكذا؛ 

من المنتجات الطبية المصنعة محليًا.
على نحو متصل، يقول الدكتور طارق بن هندي: »نعمل 
المجاالت  تحويل  على  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  في 
الصناعات  مشروع  ضمن  تحديدها  تم  التي  االستثمارية 
األساسية إلى فرص تجارية واعدة، وذلك من خالل مساعدة 
جهودهم  ودعم  الشركاء،  أفضل  اختيار  على  المستثمرين 
اإلمــارات  دولة  داخل  أعمالهم  وتطوير  لتوسعة  الرامية 

العربية المتحدة وخارجها«. 
من  العديد  حاليًا  »نُجري  هندي:  بن  الدكتور  وأضــاف 
مباشرة  المرتبطة  السياسات  تعديل  في  وننظر  الدراسات، 
مستدامة  استثمارية  فرص  توفير  لضمان  المجاالت،  بهذه 

وطويلة األمد للشركات«.
الكعبي،  محمد  جمال  الدكتور  سعادة  أوضح  جهته،  من 
فرصًا  أيضًا،  تبحث  الدائرة  أن  باإلنابة،  الصحة  دائرة  وكيل 
ومجاالت للتعاون مع شركات الدواء العالمية لتعزيز مجاالت 
البحث واالبتكار، حيث يقول: »إن استدامة الخدمات الصحية 

أولوية وهدف نسعى على الدوام لتحقيقه«.
االستثمارات  لجذب  مواتية  فرصة  »هناك  ــاف:  وأض
للسوق  بالنسبة  جديدة  مجاالت  في  إنتاجية  خطوط  وإضافة 
خاصة  واللقاحات،  البيولوجية  األدوية  تصنيع  مثل  المحلي، 
المحلي  الصعيدين  على  الحاجة  لسد  الحالي  الوقت  في 
زيادة  الذاتي. كما نسعى إلى  والعالمي وتحقيق االكتفاء 
الطبية  المستلزمات  صناعة  قطاع  في  االستثمار  فرص 

لمواكبة نمو الطلب والتغييرات العالمية في سالسل إمداد 
مستلزمات الوقاية الطبية وغيرها من المنتجات الطبية«.

وزير  الجابر،  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  وأكد 
بتوفير  الدولة  التزام  المتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
كلمته  خالل  الصحية  الرعاية  قطاع  في  مستدامة  وظائف 
التي  والتصنيع  للصناعة  العالمية  القمة  في  ألقاها  التي 
عبر  ُعقد  الذي  المؤتمر  خالل  معاليه  وأفاد  مؤخرًا،  انطلقت 
الجديدة  للوزارة  األساسية  المهمة  بأن  المرئية،  الوسائل 
التنافسية  وزيــادة  الوطنية  الصناعات  تنمية  في  تكمن 
في  واإلسهام  المضافة  المحلية  القيمة  وتعزيز  والمرونة، 

تنويع االقتصاد.
التقنيات  وتطبيق  نشر  خالل  »من  معاليه:  ــاف  وأض
الحديثة، نعمل على إرساء ركائز اقتصاد قائم على المعرفة، 
وبناء منظومة توفر وتدعم خلق وظائف مستدامة. وسنعمل 
واعدة،  جديدة  قطاعات  في  مضافة  قيمة  خلق  على  أيضًا، 

مثل التكنولوجيا الحيوية والصحة والصناعات الدوائية«.
معرض  استقطب  الماضي  العام  من  سبتمبر  شهر  في 
األوسط  الشرق  في  لألدوية  العالمي  آي  إتش  بي  »سي 
في  الرائدة  اإلقليمية  المنصة  يعد  الذي   »2019 وأفريقيا 
في  أقيم  والذي  الصيدالنية،  والمستحضرات  األدوية  قطاع 
ومشترين  مزود  آالف   4 على  يزيد  ما  أبوظبي،  العاصمة 
لألدوية. وحسب أبحاث »سي بي إتش آي« فإنه من المتوقع 
األوسط  الشرق  منطقة  في  األدوية  سوق  قيمة  تتجاوز  أن 

وشمال أفريقيا 41 مليار دوالر أميركي بحلول عام 2022.
جي  إم  بيه  كيه  لشركة  تقرير  أظهر  ذلك،  على  عالوًة 
ذات  واألعمال  الصحية  الرعاية  قطاع  إنفاق  أن  لالستشارات 
ارتفع إلى 76 مليار دوالر  الصلة في منطقة الخليج العربي 
أميركي في عام 2019، مقارنًة بـ 60 مليار دوالر أميركي في 
 89 إلى  بزيادة حجم اإلنفاق ليصل  2013، مع توقعات  عام 

مليار دوالر أميركي مع حلول عام 2022.
االستثمارات  نمو  أن  إلى  أيضًا،  التقرير  أشار  ذلك،  إلى 
الخاصة يعد من العوامل الرئيسة الحالية والمستقبلية في 
المتحدة،  العربية  باإلمارات  الصحية  الرعاية  قطاع  نمو  تعزيز 
ارتفاعًا  المتوقع أن يشهد اإلنفاق في هذا القطاع  حيث من 

سنويًا بنسبة %9.5.

 وصف معالي الدكتور 
سلطان بن أحمد الجابر، 

وزير الصناعة والتكنولوجيا 
 المتقدمة، قطاع الرعاية

الصحية بأنه أحد القطاعات 
التي تشهد نموًا بارزًا 

في الدولة.

 تقرير لشركة
كيه بيه إم جي 

لالستشارات توقع 
انتشار تقنية الرعاية 

الصحية عن ُبعد على 
صعيد نماذج الشراكة 
بين القطاعين العام 

والخاص وأنظمة الرعاية 
الصحية الحكومية.

الرعاية الصحية

نوفمبر 2020  . 9



وأفاد التقرير بأن قطاع الرعاية الصحية في الدولة شهد 
في  ينعكس  الذي  األمر  الماضي،  العقد  خالل  كبيرًا  نموًا 
البالد.  في  والعيادات  المستشفيات  مستلزمات  توريد  زيادة 
نموًا  القطاعات  أسرع  أحد  يعد  القطاع  أن  فيه  شك  ال  ومما 

في دولة اإلمارات.
الرعاية  »آفاق  عنوان  تحت  جاء  الذي  التقرير  ذكر  كما 
اإلمارات  دولة  أن  المتحدة«  العربية  اإلمارات  في  الصحية 
تستحوذ على 26% من إجمالي اإلنفاق على قطاع الرعاية 
تعد  وهي  الخليجي،  التعاون  مجلس  منطقة  في  الصحية 
قطاع  على  اإلنفاق  في  عالميًا  دولة   20 أبرز  قائمة  ضمن 

الرعاية الصحية للشخص الواحد.
الرعاية  قطاع  في  جديدة  نماذج  ظهور  التقرير  وتوقع 
وزيادة  واســع،  بشكل  الرقمي  التحول  وانتشار  الصحية، 
القطاع.  في  واالبتكار  والتطوير  البحث  على   اإلنفاق 
وتوقع أيضًا، انتشار تقنية الرعاية الصحية عن بُعد التي تقوم 
على استخدام تقنيات االتصال للولوج إلى الرعاية الصحية 
العام  القطاعين  بين  الشراكة  نماذج  صعيد  على  بُعد،  عن 
فيه:  وجاء  الحكومية،  الصحية  الرعاية  وأنظمة  والخاص 
استثماراتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  »تعزز 
االرتقاء  بهدف  والذكية  التقليدية  الصحية  الرعاية  في 
بفكرة  الحكومة  وترحب  والنتائج.  المرضى  تجربة  بمستوى 
الرعاية  قطاع  في  وتطبيقها  المستقبلية  التكنولوجيا 

الصحية بهدف خلق بيئة أعمال مرنة«.
المتخصصة  المساعدة  التكنولوجيا  تكمن  ذلك،  إلى 
كليفالند  مستشفى  أعلن  فقد  الروبوتية.  الجراحة  قلب  في 
استخدام  عملية  توسيع  عن  مؤخرًا،  أبوظبي  كلينك 
أن  بعد  الدقيقة  العالجية  الجراحية  العمليات  في  الروبوتات 
لعالج  »ويبل«  بطريقة  روبوت  جراحة  أول  فيه  األطباء  أجرى 

أورام البنكرياس واالثنى عشر.

 أعلن مستشفى 
كليفالند كلينك أبوظبي 

عن توسيع عملية 
استخدام الروبوتات 

في العمليات الجراحية 
العالجية الدقيقة.

»قيمة االستهالك السنوي للمستشفيات الحكومية 
والخاصة الرئيسة من المنتجات الطبية ذات األولوية 

تصل إلى 5,5 مليارات درهم، تتصدرها منتجات 
األدوية بنسبة 90% من إجمالي قيمة االستهالك، 

تليها المستلزمات الطبية بنسبة 6%، في حين تصل 
نسبة استهالك المعدات الطبية إلى %4.

سعادة راشد عبدالكريم البلوشي،
وكيل دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي
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قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي
في أرقام

الطبيب  يتحكم  الروبوتية  الجراحية  العملية  ففي 
على  والحصول  آلية،  أذرع  على  المثبتة  الجراحية  باألدوات 
فيه  تُجرى  الذي  للموقع  الوضوح  عالية  األبعاد  ثالثية  صورة 

الجراحة.
وجراحة  العامة  الجراحة  استشاري  أكمل،  ياسر  د.  وأوضح 
األورام في معهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى، 
أن هذه الجراحة باتت المعيار المتبع في الجراحة في العديد 
المنطقة  في  المرضى  وأن  العالم،  حول  التخصصات  من 
باتوا يدركون فوائد اللجوء إلى خيار مثل هذه اإلجراءات قليلة 

التدخل، مقارنة مع الجراحة المفتوحة التقليدية.
وأضاف د. أكمل: »تم تطوير هذه التقنية بهدف مساعدة 
قدراتهم  وتعزيز  القيود  بعض  على  التغلب  على  الجراحين 

خالل اإلجراءات الجراحية المعقدة«.
من جانبها، وقعت شركتا مبادلة لالستثمار، صندوق الثروة 
كومباني«  آند  و»كولبيرج  وشركة  أبوظبي،  في  السيادية 

أغسطس  شهر  في  لعملياتها،  مقرًا  نيويورك  من  تتخذ  التي 
حصة  على  بموجبها  تستحوذ  اتفاقية  الحالي،  العام  من 
األغلبية في شركة بي سي آي فارما سيرفيسيز )بي سي آي(، 
مجال  في  العالمية  اإلمداد  سلسلة  حلول  توفير  في  الرائدة 

الصناعات الدوائية والصناعات الدوائية الحيوية.
التابعة   2012 وتتمتع »بي سي آي« التي تأسست عام 
لمجموعة بارتنرز، والتي تتخذ من فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا 
تملك  حيث  عالمي،  بحضور  لعملياتها  مقرًا   األميركية 
ممارسات  ألفضل  وفقًا  جميعها  تُدار  للتصنيع،  مرفقًا   25
عدد  يبلغ  كما  دول.   6 في  وتنتشر  العالمية،  التصنيع 

العاملين فيها ما يصل إلى قرابة 3900 شخص.
آي«  سي  »بي  فإن  )وام(،  اإلمارات  أنباء  لوكالة   ووفقًا 
هذا  في  الموثوقين  والشركاء  الرائدة  الشركات  من  تعد 
اإلمداد  سلسلة  حلول  من  واسعًا  طيفًا  وتوفر  القطاع، 
المراحل  من  الدوائية،  الصناعات  مجال  في  المتكاملة 
األولية لتطوير األدوية إلى التدشين التجاري وتوفير إمدادات 
تطوير  في  عالمية  بإمكانات  الشركة  تتمتع  كما  مستمرة. 
اإلكلينيكية  االختبارات  خدمات  وتقديم  األدوية،  وتصنيع 

والخدمات التجارية المتكاملة.
تقول كاميال ماكابيلي النقويل، رئيس قسم الصناعات 
لالستثمار«:  »مبادلة  في  الطبية  والتكنولوجيا  الدوائية 
االستثمار  مجاالت  أهم  من  الدوائية  الخدمات  أصبحت  »لقد 
سعداء  ونحن  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  لنا  بالنسبة 
بالدخول في شراكة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في 

هذا المجال«. 
وأضافت النقويل: »تتمتع اإلدارة التنفيذية في بي سي 
آي بقدرات متميزة. كما أن للشركة سجاًل حافاًل من النجاحات 
وااللتزام بالقيم المؤسسية، فضاًل عن امتالكها رؤية واضحة 
ثقة  لدينا  نحن  الطويل.  المدى  على  أعمالها  تطوير  بشأن 
بالعمل  ونلتزم  النمو  تحقيق  على  الشركة  قدرة  في  كبيرة 
الشركة  أعمال  نجاح  لضمان  بارتنرز  ومجموعة  كولبيرج  مع 

على المدى البعيد«. 

 وقعت شركتا مبادلة 
لالستثمار وكولبيرج 

آند كومباني، اتفاقية 
تستحوذ بموجبها على 

حصة األغلبية في 
شركة بي سي آي 

فارما سيرفيسيز.

66
مستشفى

عيادة ومركزًا طبيًا 1835

مجااًل استثماريًا صناعيًا23

رخصة لمصانع طبية23

1٫992 مليار درهم
قيمة استثمار رخص المصانع الطبية

5,5 مليارات درهم
قيمة االستهالك السنوي من المنتجات 

الطبية ذات األولوية
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لتأسيس  الذهبي  باليوبيل  لالحتفاء  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة 
تحقيق  سبيل  في  واإلنجازات  العمل  وتيرة  وتتسارع  المقبل،  العام   االتحاد 
وشركات  مؤسسات  من  الدولة  في  الجميع  وتناشد  كافة،  المجاالت  في  والنجاحات  األهداف 
2071، حيث أطلق صاحب السمو  اإلمارات  السباق استعدادًا لمئوية  العمل بجد واستئناف   وأفراد، 
اهلل،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
مشروع تصميم الخمسين عامًا المقبلة لإلمارات العربية المتحدة الذي يستهدف إشراك المجتمع 
أجندة  ضمن  الشاملة،  التنموية  الخطة  ومكونات  محاور  ووضع  الدولة،  مستقبل  رسم   في 
سمو  برئاسة  للخمسين  االستعداد  لعام  العليا  اللجنة  عليه  تشرف  والذي  للخمسين،  االستعداد 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. 
وفرق  المؤسسون  اآلباء  بدأ  عامًا  خمسين  »قبل  راشد:  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 

عملهم مهمة إلشراك الناس في صناعة ورسم مستقبل اإلمارات كما نراها اليوم«.

تستعد

تحقيق 
األهداف
في الوقت الذي تواصل اإلمارات العربية المتحدة جهودها في تنويع 

اقتصادها لتحقيق التنمية المستدامة، تقوم الشركات والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بدور رئيس في خريطة طريق تقود إلى مستقبل مشرق.

الشركات الصغيرة والمتوسطة
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وأضاف سموه: »اليوم نعيد إحياء مهمة اآلباء المؤسسين، 
إلى  وصواًل  المقبلة  عامًا  للخمسين  االستعداد  مهمة  ونبدأ 
مئوية اإلمارات بأكبر فريق تصميم في العالم. دورنا أن نصمم 
في  الناس  نشرك  وأن  القادمة،  لألجيال  المستقبل  إمارات 

التصميم كما فعل اآلباء المؤسسون في مهمتهم«.
المبادرات  من  عدد  على  اإلمارات  مئوية  خطة  وتشتمل 
التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فضاًل عن 
قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع للعمل 
في  المستقبل  مالمح  ورسم  والتصورات  األفكار  ووضع  معًا 
جميع المجاالت، من خالل سلسلة من الفعاليات والنشاطات، 

مثل ورش العمل وجلسات التصميم وحلقات النقاش.
لعام  االستعداد  بأن  )وام(،  اإلمارات  أنباء  وكالة  وأفادت 
الخمسين  في  الوطني  العمل  أولويات  أهم  من   2071 
الدولة  قطاعات  كل  تهيئة  عبر  تمر  التي  المقبلة   عامًا 
على  قائم  حقيقي  اقتصاد  وبناء  النفط،  بعد  ما  لمرحلة 
والتقنيات  والعلوم  ــداع  واإلب االبتكار  أساسه  المعرفة، 
النوعية،  والكفاءات  العقول  في  واالستثمار  المتطورة، 
التسامح  على  القائمة  الحضارية  القيم  منظومة  وتعزيز 
على  المحافظة  ذاته،  الوقت  وفي  والتعايش.  واالنفتاح 
التراث الوطني والعادات والتقاليد األصيلة والتنافسية على 
التنمية  الستدامة  القوية  األسس  وتشييد  والريادة،  السبق 

لألجيال القادمة.
أولويات  أبرز  من  النفطية  غير  األعمال  تطوير  ويعد 
حاضنات  في  االستثمار  من  انطالقًا  المحلي،  االقتصاد 
الجديدة  والسياسات  والتشريعات  القوانين  وسن  األعمال 
حيث  الصغيرة،  المشروعات  تطوير  ِحراك  دعم  إلى  وصواًل 
والجهود  والوقت  مواردها  المتحدة  العربية  اإلمارات  تكرس 

لجعل الدولة أبرز وجهة للشركات الناشئة في المنطقة.
وذكر مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
رافدًا  تعد  والمتوسطة  الصغيرة  والمنشآت  المشروعات  أن 

مهمًا في اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
الصغيرة  والمنشآت  بالمشروعات  االهتمام  ويأتي 
تعزيز  في  أساسيًا  دورًا  تلعب  ألنها  نظرًا  والمتوسطة 

 منصة Hub71 منارة 
اقتصادية توفر الدعم 
لعدد من المستثمرين 

المبتكرين عالميًا.

 »اليوم نعيد إحياء مهمة اآلباء المؤسسين، ونبدأ
مهمة االستعداد للخمسين عامًا المقبلة وصواًل إلى 

 مئوية اإلمارات بأكبر فريق تصميم في العالم. دورنا
أن نصمم إمارات المستقبل لألجيال القادمة، 

وأن نشرك الناس في التصميم كما فعل اآلباء 
المؤسسون في مهمتهم«.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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العالم.  في  األعمال  لريادة  مركزًا  بصفتها  الدولة  مكانة 
عدد  وصل  فقد  المجلس،  عن  حديثًا  صدرت  لبيانات  ووفقًا 
تم  التي  اإلماراتية  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت  إطالقها من خالل 
مشروع،   2000 إلى  الماضي  العام  والمتوسطة  الصغيرة 
شهد  الذي   2018 بعام  مقارنًة   ،%33 قدرها  زيادة  بنسبة 

1500 مشروع.
أبوظبي  اإلمــاراتــيــة  العاصمة  أن  فيه  شك  ال  مما 
الصغيرة  الشركات  قطاع  دعم  على  كبير  بشكل  ركزت 
من  عدد  تدشين  عبر  الماضية،  السنوات  خالل  والمتوسطة 
ثقافة بث  إلى  الهادفة  والتفاعلية  المتنوعة   المبادرات 

ريادة األعمال.
من  جزءًا  إطالقها  جاء  التي  المنصة   »Hub71« وتعد 
برنامج المسرعات االقتصادية »غدًا 21« بقيمة 50 مليار درهم 
داعمة  اقتصادية  منارًة  أبوظبي،  حكومة  عنه  أعلنت  الذي 

لعدد من المستثمرين المبتكرين عالميًا.
ومع احتفائها بعامها األول على تدشينها، شهدت منصة 
لعملياتها،  مركزًا  الماريه  جزيرة  من  تتخذ  التي   Hub71
في  للمتخصصين  دوليًا  مجتمعًا  لتصبح  مرموقًا  ــارًا  ازده
المتخصصة  الناشئة  والشركات  المتطورة  التقنيات  مجال 
مثل  والتكنولوجيا،  االقتصادية  المجاالت  مختلف  في 

والذكاء  والطيران  واإلسكان  والصحة  المالية  التكنولوجيا 
االصطناعي وأنظمة البيانات وغيرها.

 Hub71 في شهر يوليو من العام الحالي، اختارت منصة
60 شركة ناشئة لالستفادة من برنامج الحوافز  ما يزيد على 
والمساحات  للسكن   %100 بنسبة  كاماًل  دعمًا  يوفر  الذي 
للشركات  بالنسبة  عامين  لمدة  صحيًا  وضمانًا  المكتبية 
ثالثة  لمدة   %50 وبنسبة  األولــى،  تأسيسها  مراحل  في 
3 ماليين درهم لكل  أعوام للشركات الواعدة، أي ما يعادل 

شركة ناشئة.
واألكاديميات  التكنولوجيا  شركات  مع  التعاون  ويعد 
العالم،  وحول  المحلية  الحكومية  والجهات  والمستثمرين 
ركيزة نجاح منصة Hub71 التي تمهد الطريق أمام الشركات 

الناشئة نحو االزدهار والنمو. 
فعلى سبيل المثال، أعلنت المنصة عن تعاونها مع بنك 
التنظيمية،  الجهات  من  وعدد  األول  أبوظبي  وبنك  المشرق 
الشركات  تواجه  التي  التحديات  على  الضوء  وتسليط 
أطلقتها  دراسة  أظهرت  حيث  لها،  حلول  وإيجاد  الناشئة 
المنصة بعنوان: »دراسة حول الخدمات المصرفية للشركات 
عند  التحديات  من  عددًا  الشركات  هذه  مواجهة  الناشئة«، 
بدولة  البنوك  في  مصرفية  حسابات  فتح  على  إقدامها 

اإلمارات العربية المتحدة. 

 خالل السنوات الماضية، 
ركزت العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي بشكل كبير على 

دعم قطاع الشركات 
الصغيرة والمتوسطة.
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إبداء  عبر   Hub71 منصة  تسعى  ذلــك،  على  عــاوًة 
توفير  إلى  المحلية،  التراخيص  وجهات  البنوك  مع  التعاون 
ال  التي  الناشئة  للشركات  مخصصة  مصرفية  منتجات 
في  الماليـة،  المعامات  من  محدود  بسجل  إال  تحظى 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  األولى  تأسيسها  مراحل 
ومن المتوقع توفير حلول مصرفية جديدة للشركات الناشئة 

بحلول نهاية العام الحالي.
والشراكات  األعمال  تطوير  رئيس  مصيطف،  نادر  يقول 
في »Hub71«: »تشهد اإلمارات العربية المتحدة تحواًل رقميًا 
لتسلّط  الدراسة  هذه  وتأتي  الناشئة،  الشركات  تقوده  هائًا 
الضوء على قدرة منصة Hub71 في جمع الجهات المعنية 
من أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تعزيز سبل ممارسة 
المنصة  حرص  من  انطاقًا  ذلك  ويأتي  الدولة.  في  األعمال 
االستفادة  بهدف  الناشئة،  للشركات  اإلجراءات  تيسير  على 
من منتجات وخدمات مصرفية موثوقة وذات فعالية، والتي 

توفرها مصارف وبنوك الدولة«. 
من  المزيد  توطيد  إلى  نتطلع  »إننا  مصيطف:  وأضاف 
والمالية  المصرفية  المؤسسات  من  شركائنا  مع  التعاون 
الفرص  وإتاحة  التغيير  يحفز  بما  التنظيمية  والجهات 
للشركات الناشئة من أجل تأسيس أعمالها بشكل أسرع في 

أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة بوجه عام«.
كما أعلنت منصة Hub71 في شهر أغسطس، عن إبرام 
TechWadi، وهي شركة غير ربحية  شراكة مع »تيك وادي« 
ومن  لعملياتها،  مقرًا  األميركية  المتحدة  الواليات  من  تتخذ 
وشراكات  عاقات  تبني  في  تسهم  أن  الشراكة  هذه  شأن 
مثمرة يستفيد منها رّواد األعمال والمستثمرون في كل من 

وادي السيليكون ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
أما في شهر سبتمبر، فقد أطلقت »Hub71« أول سلسلة 
أبوظبي  »آفاق  عنوان  تحت  اإلنترنت  عبر  افتراضية  ندوات 
الرقمية«. وتضم هذه الندوات نخبة من الشخصيات القيادية 
التقنية  الشركات  وتنفيذيي  ومؤسسي  أبوظبي  في 
ومستثمري  العالمية  الناشئة  الشركات  استهدفت  الناجحة، 
لتوسيع  المستثمرين  من  وغيرهم  المخاطر،  المال  رأس 

أعمالهم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
لمنصة  التنفيذي  الرئيس  اليافعي،  هرهره  حنان  تقول 
Hub71: »تؤكد سلسلة ندوات آفاق أبوظبي الرقمية أهمية 
لتعزيز  والخاص  العام  القطاعين  شركات  بين  التعاون 

المكانة االقتصادية ألبوظبي في األسواق العالمية«.
لتطوير  خليفة  صندوق  يسهم  متصل،  نحو  على 
اإلماراتي،  االقتصاد  نمو  وتيرة  تسريع  في  أيضًا،  المشاريع 
لريادة  االقتصادي  النسيج  دعم  إلى  العام  عمد  حيث 
 األعمال مع طرح قروض بقيمة 50,3 مليون درهم للشركات

الناشئة والمتوسطة.
تأسيس  منذ  الممنوحة  القروض  إجمالي  بلغ  وقد 
الصندوق التنموي نحو 1,32 مليار درهم، في حين وصل عدد 
إلى  الصندوق  تأسيس  منذ  تفعيلها  تم  التي  المشروعات 
لما  الدقيق  المالي  التحليل  خال  ومن  درهم.  مليار   1,170
بياناتها  مشاركة  إلى  عمدت  ممولة  شركة   165 إلى  يصل 
تمويله  تم  درهم  كل  مقابل  أنه  تبين  الصندوق،  مع  المالية 
إلى  يصل  بما  الوطني  االقتصاد  استفاد  الشركات،  لهذه 
صندوق  مشروعات  أسهمت  ذلك،  على  عاوة  درهم.   2,85
خليفة في توفير 15 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص منذ 

تأسيسه، 1800 منها لإلماراتيين.
لصندوق  باإلنابة  التنفيذي  الرئيس  الناصري،  موزة  تقول 
الضرورية  الموارد  توفير  »ضمان  المشاريع:  لتطوير  خليفة 
من  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  األعمال  رواد  لتمكين 

»يقدم الصندوق الدعم بدءًا من تطوير فكرة المشروع 
وصواًل إلى النمو والتوسع، من خالل المشورة 

المستمرة والتمويل وبناء القدرات واالستشارات«.
موزة الناصري،

الرئيس التنفيذي باإلنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع

 حنان هرهره اليافعي، 
 الرئيس التنفيذي 
.Hub71 لمنصة
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النمو واالزدهار أولوية قصوى لصندوق خليفة، ولذلك يقدم 
إلى  وصواًل  المشروع  فكرة  تطوير  من  بدءًا  الدعم  الصندوق 
والتمويل  المستمرة  المشورة  خالل  من  والتوسع،  النمو 

وبناء القدرات واالستشارات«.
خليفة صــنــدوق  أعلن  ــًا،  ــض أي سبتمبر  شهر  ــي   وف
اإللكتروني  التمكين  برنامج  إطالق  عن  المشاريع  لتطوير 
العالمية  أمــازون  شركة  مع  بالتعاون   »E-Empower«
بهدف دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرواد 
األعمال في أبوظبي. وكجزء من التزامها المستمر بتمكين 
يزيد  ما  »أمازون«  ستقدم  الصغيرة،  التجارية  األعمال  ريادة 
على 50 ساعة من المحتوى التعليمي آلالف الشركات التي 
تشكل مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي 
نمو  وتحفيز  اإلنترنت  عبر  قدراتها  توسيع  من  لتمكينها 
مجانية  تدريبية  جلسات  أيضًا،  البرنامج  ويشمل  مشروعاتها. 
عبر اإلنترنت ونصائح لخبراء تتضمن إرشادات تفصيلية حول 

.Amazon.ae إطالق وتنمية األعمال التجارية على
التنمية  دائرة  رئيس  الشرفاء،  علي  محمد  معالي  يقول 
خليفة  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  أبوظبي  االقتصادية 
الصندوق  توجه  من  يعزز  البرنامج  هذا  »إن  المشاريع:  لتطوير 
لتجاوز دوره التقليدي الذي كان يقوم على أساس التمويل 
متطورة  أعمال  بيئة  خلق  إلى  المباشر،  الدعم  وتوفير 
تعتمد على التطور التقني الذي أصبح أكثر تأثيرا على أداء 
الشركات واألسواق العالمية، وذلك من خالل إقامة شراكات 

استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين، مثل أمازون«.

خطوة  الجديدة  الشراكة  »هذه  الشرفاء:  معالي  وأضاف 
مهمة في توجهنا ومسيرتنا نحو تعزيز االبتكار وتطوير قطاع 
دعم  بهدف  الدولة  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
ثقافة ريادة األعمال الوطنية بما يتماشى مع رؤية أبوظبي«، 
رواد  تمكين  في  سيسهم  »أمازون«  مع  التعاون  أن  مؤكدًا 
األعمال من نقل أعمالهم إلى مستوى أكثر تطورًا في مجال 

التجارة اإللكترونية.
مخططاتها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وضع  ومع 
أبوظبي  حكومة  أن  الجلي  من  المقبلة،  الخمسة  للعقود 
قطاع  نمو  عجلة  دفع  شأنها  من  التي  المبادرات  تتبنى 

الشركات الصغيرة والمتوسطة وحملها على النجاح. 

 يتعاون بنك المشرق 
 وبنك أبوظبي األول

Hub71 مع منصة 
في إيجاد الحلول 
للشركات الناشئة.
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إطار جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(، عمالق الطاقة، لتحقيق نقلة نوعية في نشاطاتها 
قطاع  في  متكاملة  عالمية  شركة  بوصفها  مكانتها  وترسيخ  دورها  وتعزيز  والتجارية  التسويقية 
الطاقة مع التركيز على تجارة وتداول النفط الخام والمنتجات المكررة، أعلنت الشركة عن بدء »أدنوك التجارية«، 
الذراع الجديدة لمجموعة أدنوك، عملياتها ونشاطاتها في مجال تجارة النفط الخام وتداول األدوات المالية المشتقة 

الخاصة بقطاع النفط، عبر المشاركة بشكل مباشر في سوق األدوات المالية العالمي.

في

في خطوة تكاد تكون تاريخية؛ تعلن »أدنوك« عن بدء عمليات وحدتها »أدنوك 
التجارية« ونشاطاتها في مجال النفط الخام في ظل جهودها الحثيثة لتعزيز دورها 

ومكانتها للتحول مستقباًل.
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يقول  الصدد،  هذا  في  كبيرًا..  إنجازًا  الخطوة  هذه  وتمثّل 
الصناعة  وزير  الجابر،  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي 
بترول  لشركة  التنفيذي  الرئيس  المتقدمة  والتكنولوجيا 
اإلنجاز  »هذا  شركاتها:  ومجموعة  )أدنوك(  الوطنية  أبوظبي 
الدائم  أدنوك  سعي  ضمن  جديدة  خطوة  يعد  التاريخي 
وتطورًا  أعمالها،  وجوانب  مجاالت  جميع  في  القيمة  لتعزيز 
طاقة  شركة  إلى  للتحول  المستمرة  جهودنا  يدعم  مهمًا 

متكاملة تتميز بالتطور والديناميكية والمرونة«. 
العمل  في  باالستمرار  ملتزمون  »نحن  معاليه:  وأضاف 
برميل  كل  من  للوطن  االقتصادي  والعائد  الربحية  لزيادة 
وتقديم  وشحنه،  وتسويقه  وتكريره  بإنتاجه  نقوم  نفط 
أفضل مستوى من الخدمات للمتعاملين. وال شك بأن توجه 
والتجارة  التداول  مجال  في  نشاطها  توسعة  نحو  أدنوك 

سيسهم في تحقيق هذين الهدفين«.
وهما  تجاريتين،  وحدتين  أسست  قد  ــوك«  »أدن كانت 
التي  ألدنوك   %100 بنسبة  المملوكة  التجارية«  »أدنوك 
العالمية«،  للتجارة  و»أدنوك  الخام،  النفط  تجارة  على  تركز 
في«  إم  و»أو  اإليطالية  »إيني«  مع  المشترك  المشروع 
وتداول  تجارة  على  رئيس  بشكل  ستركز  والتي  النمساوية، 

المنتجات المكررة. 
للتجارة  ــوك  و»أدن التجارية«  ــوك  »أدن من  كل  وتتخذ 
العالمية« من سوق أبوظبي العالمي مقرًا رئيسًا لعملياتهما 
الجديدة، والذي وصفه معالي سلطان الجابر بأنه مركز تجاري 
دولة  مستوى  على  والمنتجات  السلع  وتجارة  لتداول  رائد 

اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط.
لدائرة  التنفيذي  الرئيس  سالمين،  خالد  يقول  جهته،  من 
التسويق واإلمداد والتداول في »أدنوك« ورئيس مجلس إدارة 
المقبلة،  واألشهر  األسابيع  غضون  »في  التجارية«:  »أدنوك 
المالية  واألدوات  الخام  النفط  ــداول  وت تجارة  ستصبح 
المشتقة مرتكزات أساسية لنهج أدنوك في إدارة نشاطاتها 
منتجاتنا  تدفقات  إدارة  على  يساعدنا  ما  التجارية،  وعملياتها 

واسعة  خدمات  وتقديم  الكفاءة،  وتعزيز  أفضل،  بشكل 
وحلول متكاملة لعمالئنا«.

والمنتجات  الخام  النفط  وتداول  تجارة  تعد  ذلك،  إلى 
ــوك«  »أدن استراتيجية  لتحقيق  رئيسًا  نًا  ممكِّ المكررة 
لتصبح  الطاقة  عمالق  خطة  وهي   ،2030 المتكاملة 
مؤسسة تجارية قائمة على األداء. فخالل السنوات الماضية 
بكونها  التقليدي  دورها  تغيير  أمام  الطريق  »أدنوك«  مهدت 
أصبحت  تحولها  عملية  وضمن  لمتعامليها.  للطاقة  مزودًا 
التوسع  عن  فضاًل  والسوق،  المستهلك  على  تركز  »أدنوك« 
والتخزين  اللوجستية  والخدمات  البحري  النقل  مجاالت  في 

واآلن التجارة.
ففي مجال الشحن، تعد »أدنوك لإلمداد والخدمات« أكبر 
شركة للشحن البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة في 
متخصصة  خدمات  وتقدم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
التوريد  سلسلة  مكونات  كامل  تغطي  المستوى  عالية 

لقطاع النفط والغاز.
وفي عام 2019، قطع أسطول أدنوك لإلمداد والخدمات 
10,3 ماليين ميل بحري )أي ما يعادل 474 رحلة حول العالم(، 
وشحنت أكثر من 20 مليون طن متري من البضائع لمجموعة 
بما  التجاري  أسطولها  توسيع  على  الشركة  وتعمل  أدنوك. 
مجاالت  في  المتنامية  »أدنوك«  أعمال  ومحفظة  يتوافق 

االستكشاف والتطوير واإلنتاج والتكرير والبتروكيماويات.

»نحن ملتزمون باالستمرار في العمل لزيادة الربحية 
والعائد االقتصادي للوطن من كل برميل نفط نقوم 

بإنتاجه وتكريره وتسويقه وشحنه، وتقديم أفضل 
مستوى من الخدمات للمتعاملين. وال شك بأن 

توجه أدنوك نحو توسعة نشاطها في مجال التداول 
والتجارة سيسهم في تحقيق هذين الهدفين«.

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

أبوظبي الوطنية )أدنوك( ومجموعة شركاتها

 »أدنوك التجارية«
في سطور..

المصدر: »أدنوك«

تدير »أدنوك« وحدتين تجارتين، وهما »أدنوك 
التجارية« و»أدنوك للتجارة العالمية«، من 

مقرهما في سوق أبوظبي العالمي.

 تقدم أفضل الخدمات لعمالئها
في اإلمارات العربية المتحدة ودول العالم.

»أدنوك« تبدأ نشاطها في مجال تجارة النفط 
الخام وتداول األدوات المالية المشتقة الخاصة 

بقطاع النفط، ما يمكنها من زيادة قيمة كل 
برميل نفط تقوم بإنتاجه وتكريره وتسويقه.
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 Start-ups will be 
invited to present 
proposed solutions 
for potential clients 
during hackathons 
and roundtables 
hosted by Injazat at 
Hub71

 في شهر سبتمبر 
أتمت »أدنوك« طرح 

خاص لمجموعة أسهم 
من شركة »أدنوك 

 للتوزيع « بقيمة 
3,7 مليارات درهم.

 تتخذ كل من »أدنوك 
التجارية« و»أدنوك 

للتجارة العالمية« من 
سوق أبوظبي العالمي 

مقرًا رئيسًا لعملياتها.

آمنة  ولوجستية  بحرية  حلول  توفير  جانب  إلى  وذلك 
التكلفة  حيث  من  وفعالة  اقتصادية  جدوى  ذات  وموثوقة 
متعامل   100 من  وأكثر  أدنــوك  مجموعة   لشركات 

حول العالم.
شركة  وّقعت  فقد  الماضي،  أغسطس  شهر  في  أما 
مع  مشتركة  مصلحة  ذات  اتفاقية  والخدمات  لإلمداد  أدنوك 
وستعمد  الكيميائية.  للصناعات  الصينية  وانهوا  مجموعة 
دبليو  »أيــه  تأسيس  إلى  االتفاقية  بموجب  الشركتان 
للمالحة«، شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، إلدارة 
وناقالت  العمالقة  الغاز  ناقالت  من  متنوع  أسطول  وتشغيل 
منتجات  الجديدة  الشركة  ستنقل  حيث  حديثة،  منتجات 
التابعة  التصنيع  قواعد  إلى  والغاز  النفط  من  »أدنــوك« 

لمجموعة وانهوا في الصين وحول العالم.
سبتمبر،  شهر  في  والخدمات  لإلمداد  أدنوك  وّقعت  كما 
البترولية،  الموانئ  بهيئة  ممثلة  ــوك«  »أدن مع  اتفاقية 
تحصل بموجبها على ترخيص مدته 25 عامًا لتقديم خدمات 
الشحن والخدمات المتنوعة لنقل المنتجات الهيدروكربونية 

للموانئ البترولية التابعة لمجموعة أدنوك. 
نائب  الخميري،  جاسم  القبطان  يقول  الشأن،  هذا  في 
االتفاقية  هذه  »تؤكد  البترولية:  الموانئ  هيئة  أول،  رئيس 
لإلمداد  أدنوك  شركة  وإمكانات  أصول  في  الكبيرة  ثقتنا 
والخدمات وقدرتها على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات 
العربية  ــارات  اإلم دولة  في  المستوى  عالمية  المتميزة 
على  المحافظة  من  يمكننا  ما  عالية،  بكفاءة  المتحدة 

المعايير الدقيقة للخدمات البحرية وتعزيزها«.
المصعبي،  الكريم  عبد  القبطان  يقول  جهته،  من 
»نحن  والخدمات:  لإلمداد  أدنوك  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

الموانئ  هيئة  مع  الجديدة  االتفاقية  هذه  بتوقيع  سعداء 
البترولية التي تمثل تطورًا طبيعيًا لتعاوننا الوثيق الذي يمتد 

لسنوات عديدة«.
الشركة  موارد  استخدام  االتفاقية  هذه  لنا  »تتيح  وأضاف: 
االبتكارات  أحدث  وتوظيف  االستراتيجية،  أهدافها  لتحقيق 
لتقديم  سعينا  في  الكفاءة،  ــع  ورف بــاألداء  لالرتقاء 
في البترولية  الموانئ  لجميع  ومتكاملة  مستمرة   خدمات 

إمارة أبوظبي«.
على نحو متصل، وفي مجال التخزين، أعلنت أدنوك في 
2019 عن استثمار استراتيجي في شركة »في تي تي  عام 
العالمي  والمشغل  المالك  آي(،  تي  تي  )في  في«  بي  آي 
من   %10 على  خاللها  من  استحوذت  التخزين،  لمحطات 

الطاقة
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أسهم الشركة. وتعد »في تي تي آي« مالكًا عالميًا مستقاًل 
لـ 15 من محطات تخزين الوقود الهيدروكربوني التي تتوزع 
المتحدة  والواليات  هولندا  منها  العالم،  في  دولة   14 على 
إلى  تصل  إجمالية  تخزينية  بسعة  وأفريقيا،  وآسيا  األميركية 

60 مليون برميل.
عالوة على ذلك، أعلنت »أدنوك البرية« في شهر سبتمبر 
والمشتريات  الهندسية  لألعمال  عقدين  ترسية  عن  أيضًا، 
والتشييد لتحديث خطي أنابيب رئيسين لنقل النفط الخام 
أميركي(،  دوالر  مليون   245( درهم  مليون   899,9 بقيمة 
وكذلك منشآت تخزين النفط الخام في محطة جبل الظنة 
50% من القيمة  بإمارة أبوظبي، مع إعادة توجيه ما نسبته 
برنامج  خالل  من  المحلي  االقتصاد  إلى  للعقدين  اإلجمالية 

»أدنوك« لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
البترول  أنابيب  هندسة  شركة  من  كل  بالعقود  وفازت 
لإلنشاءات  تارجت  وشركة  أبوظبي   - المحدودة  الصينية 

الهندسية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.

النفط  لخطي  االستيعابية  القدرة  رفع  جانب  وإلى 
الظنة  جبل  محطة  التحديث  عملية  ستمكن   الرئيسين، 
العلوي  ــوم  زاك حقل  من  المستخرج  النفط  تسلم   من 
مصفاة  مشروع  إلى  وتسليمه  الدولة  خارج  المنتج  والخام 

الرويس غرب.
بدراسة  »أدنوك«  قامت  المناقصة،  عروض  دراسة  وأثناء 
المحلية،  والعمالة  والموارد  المواد  على  المقاولين  ارتكاز 
حيث أصبح هذا اإلجراء أساسيًا في عمليات تقييم »أدنوك« 
القيمة  لتعزيز  أدنوك  برنامج  تدشين  منذ  المناقصة  لعروض 

المحلية المضافة عام 2018.
لدائرة  التنفيذي  الرئيس  المزروعي،  سعيد  ياسر  يقول 
ترسية  »جاءت  »أدنوك«:  في  واإلنتاج  والتطوير  االستكشاف 
كبيرة  منافسة  شهدت  مناقصة  أعقاب  في  العقدين 
في  أدنوك  نهج  نجاح  يعكس  ما  الشركات،  من  عدد  بين 
الربحية وزيادة  باألداء  لالرتقاء  الذكية  االستثمارات   تبني 

من أصولها«.

المصدر: أدنوك

 أعلنت »أدنوك البرية« 
عن مخطط لتحديث 

خطي أنابيب رئيسين 
لنقل النفط الخام بقيمة 

899,9 مليون درهم.

إنجازات فريق الخدمات البحرية لـ »أدنوك لإلمداد والخدمات« عام 2019:

2806
عملية 

رسو للسفن

5630
عملية إرشاد

2022
مناولة ضمن 
الخطوط البحرية

741
عملية 

قْطر للسفن

8659
عملية غطس
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وأضاف المزروعي: »سوف يعود جزء كبير من قيمة هذه 
برنامج  خالل  من  المحلي  االقتصاد  على  بالفائدة  العقود 
مع  تماشيًا  وذلك  المضافة،  المحلية  القيمة  لتعزيز  أدنوك 
التزامنا بخلق وتعزيز القيمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
في الوقت الذي نعمل فيه على زيادة الربحية من أعمالنا في 
استراتيجيتنا  أهداف  وتحقيق  واإلنتاج  والتطوير  االستكشاف 

2030 للنمو الذكي«.
وقد حاز ما يزيد على 4000 مورّد في مختلف القطاعات، 
والضيافة،  واألغذية  والتشييد  والبناء  والغاز  النفط  مثل 
شهادات اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة من البرنامج. 
المضافة  المحلية  القيمة  لتعزيز  »أدنوك«  برنامج  نجح  كما 
دوالر  مليار   12( درهم  مليار   44 من  أكثر  توجيه  إعادة  في 
 1500 على  يزيد  ما  وتوفير  المحلي  االقتصاد  إلى  أميركي( 
في  والكفاءات  المهارات  أصحاب  من  للمواطنين  وظيفة 

القطاع الخاص منذ إطالقه عام 2018.
)أدنوك(  الوطنية  أبوظبي  بترول  شركة  وّقعت  كما 
ومؤسسة  لالستثمار،  مبادلة  شركة  مع  إطاريتين  اتفاقيتين 
اإلمارات للطاقة النووية لتوثيق التعاون فيما بينهما وتعزيز 

القيمة المحلية المضافة بإمارة أبوظبي، وذلك في أعقاب 
توقيع اتفاقيات مماثلة مع »موانئ أبوظبي« وشركة »الدار 

العقارية« العام الماضي.
راشد  أعرب  االتفاقيتين،  هاتين  توقيع  هامش  وعلى 
سعود الشامسي، رئيس دائرة الشؤون التجارية في »أدنوك« 
التعاون بين أدنوك  زيادة  قائاًل: »تسهم هذه االتفاقيات في 
توطين  لتعزيز  النووية  للطاقة  اإلمارات  ومؤسسة  ومبادلة 
نتطلع  ونحن  لدينا،  التوريد  سالسل  عبر  والخدمات  السلع 
للمضي قدمًا في هذه االتفاقيات التي من شأنها المساهمة 

في خلق وتعزيز القيمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة«.
على  حلّت  التي  االقتصادية  الظروف  من  الرغم  وعلى 
المستثمرين  أن  إال   ،»19  - »كوفيد  تفشي  جراء  العالم 
من  المطروحة  العروض  إلى  يتطلعون  وشركات  أفراد   من 
المتزايد،  المستثمرين  طلب  إلى  ونظرًا  ــوك«.  »أدن  ِقبَل 
إلى  يصل  لما  خاص  طرح  عملية  إتمام  عن  »أدنوك«  أعلنت 
بقيمة  للتوزيع«  »أدنوك  شركة  أسهم  من  سهم  مليار   1,25

3,7 مليارات درهم )نحو مليار دوالر أميركي(.
لبيع  منفذ  أكبر  تعد  للتوزيع«  »أدنوك  أن  بالذكر  الجدير 
وقد  الدولة.  في  الطاقة  لعمالق  التجزئة  ومنتجات  الوقود 
2,95 درهم، ما يمثل زيادة  تم تنفيذ عملية البيع على سعر 
بنسبة 18% على سعر السهم عند الطرح األولي العام الذي 
80% في أسهم  2,50 درهم. وتحتفظ »أدنوك« بحصة  بلغ 

»أدنوك للتوزيع« التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة.
وسيسهم هذا الطرح الخاص في زيادة التداول الحر إلى 
المدرجة  للتوزيع  أدنوك  شركة  أسهم  سيولة  وتعزيز   %20

والمتداولة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
هذا  »إن  الجابر:  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معالي  يقول 
ذات  شركة  في  االستثمار  من  المستثمرين  سيمكن  الطرح 
متميزة  سياسة  مع  ومستقر  قوي  مالي  وأداء  ناجح  سجل 

لتوزيع األرباح«.
سيولة  زيادة  في  الصفقة  »ستسهم  معاليه:  وأضاف 
وتعزيز  المستثمرين  قاعدة  وتوسيع  للتوزيع  أدنوك  شركة 
جاذبيتها، والتأكيد مجددًا على الفرص االستثمارية المجدية 
العربية  اإلمارات  ودولة  أبوظبي  وإمارة  أدنوك  توفرها  التي 

المتحدة«. 

 وّقعت شركة بترول 
أبوظبي الوطنية 

)أدنوك( اتفاقيتين 
إطاريتين مع شركة 
مبادلة لالستثمار، 

ومؤسسة اإلمارات 
للطاقة النووية لتعزيز 

القيمة المحلية المضافة 
بإمارة أبوظبي.

 وّقعت »أدنوك لإلمداد 
والخدمات« اتفاقية 

لمدة 25 عامًا مع هيئة 
الموانئ البترولية.
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طموحات دولة اإلمارات العربية المتحدة في أن تصبح 
رائدة بمجال تكنولوجيا الزراعة شهدت دفعة كبيرة مؤخرًا 
مع اإلعالن عن تدشين أكبر مزرعة داخلية في العالم يتم 

تشييدها في صحراء أبوظبي.

تكنولوجيا الزراعة
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شركتي  بــيــن  مــشــتــرك  ــروع  ــش م
في  إنفستمنت«  كابيتال  »راينميكرز 
أبوظبي، و»غرو جروب آي إف سي« في هولندا عن مخطط 
على  وتُقام  العالم  في  األضخم  تعد  داخلية  مزرعة  إلقامة 
دعم  بهدف  وذلك،  أبوظبي.  اإلماراتية،  العاصمة  أراضي 
وطموحات  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المحلي  اإلنتاج 

البالد لتصبح مركزًا رائدًا للتقنيات الزراعية حول العالم.
تصل  الذي  إميريتس«  فاكتوري  »غرين  مشروع  ويعمد 
زراعي  نظام  تطوير  إلى  درهم،  مليون   650 إلى  تكلفته 
الداخلية  الزراعة  بنظم  االستعانة  خالل  من  مبتكر،  داخلي 

األكثر تقدمًا في هولندا.
ومن المتوقع أن يقوم المشروع المبتكر الذي يمزج بين 
من  طن  آالف   10 إنتاج  على  والمسطحة،  العمودية  الزراعة 
المنتجات الطازجة سنويًا، ضمن منطقة تصل مساحتها إلى 

17,5 هكتار ومساحة زراعية تبلغ 160 ألف متر مربع.
وسيعمد المشروع إلى تطوير نظام زراعي داخلي مبتكر 
هولندا،  في  تقدمًا  األكثر  الداخلية  الزراعة  بنظم  باالستعانة 
كما ستقوم عملية الزراعة والحصد وتصنيع األغذية الجاهزة 

طوال العام تحت سقف مشروع غرين فاكتوري إميريتس.
عالوًة على ذلك، سيعمل هذا المشروع على توفير %95 
من المياه، مقارنة مع الطرق التقليدية المتبعة في الزراعة، 
كما   .%40 إلى  يصل  بما  الكربونية  البصمة  أثر  وتخفيض 
والتطوير  لألبحاث  قسمًا  الداخلية  المزرعة  مشروع  سيضم 

من شأنه اإلسهام في زيادة اإلنتاج.
سي«  إف  آي  جروب  »غرو  حلول  تطوير  تم  ذلك،  إلى 
ذات  المناطق  في  المناخ  تحديات  على  للتغلب  المبتكرة 
الحرارة المرتفعة، أو المنخفضة التي تشكل عائقًا لعمليات 

اإلنتاج الغذائي.
وغرو  إنفستمنت  كابيتال  راينميكيرز  شركتا  وذكرت 
أصبح  أنه  لهما،  مشترك  رسمي  بيان  في  سي  إف  أي  غروب 
جودة  ذات  خضراوات  استنبات  الحالي  الوقت  في  باإلمكان 
أي  وفي  العام،  طوال  الحشرات  مبيدات  من  خالية  عالية 
العربية  اإلمارات  دولة  بأن  البيان  أفاد  كما  بالعالم.  مكان 
مؤشر  ضمن  األول  المركز  في  لتصبح  تسعى  المتحدة 

كشف

األمن العالمي للغذاء بحلول عام 2051، حيث تتبوأ الدولة 
وفقًا  وذلك  والعشرين،  الحادي  المركز  الراهن،  الوقت  في 
مراكز،   10 بذلك  لتتقدم   ،2019 لعام  المؤشر  إلحصاءات 

مقارنة بعام 2018.
المشترك،  الرسمي  بيانهما  في  الشركتان  وذكــرت 
لتكنولوجيا  ممكنة  بيئة  وتوفير  المحلي  اإلنتاج  دعم   أن 
العربية  اإلمارات  حكومة  أولويات  أبرز  ضمن  يأتيان  الزراعة 
لألبحاث  قسمًا  الداخلية  المزرعة  مشروع  وسيضم  المتحدة. 
القائمة  المزروعات  من  اإلنتاج  زيادة  على  يساعد  والتطوير 
التي تراوح بين الخس والورقيات واألعشاب والكرنب، بنسبة 
يسعى  سوف  كما  الحالية.  النسبة  وهي   ،%56 على  تزيد 
في  البيانات  جمع  خالل  من  اإلنتاجية  تحسين  إلى  القسم 
الوقت الفعلي لالطالع على التوسع العالمي المستقبلي 

ألنظمة الزراعة الداخلية.
وأوضح البيان أيضًا، أن المرفق المزمع إقامته في صحراء 
في  الشركات  أبرز  من  عدد  تعاون  على  سيشهد  أبوظبي، 
مجال التكنولوجيا الزراعية، ال سيّما تلك المعنية بنشر البذور 

وجمع المحصول، وتصنيع األغذية الجاهزة تحت سقف واحد.

 يترأس مجلس أبحاث 
التكنولوجيا المتطورة 
سمو الشيخ خالد بن 

محمد بن زايد آل نهيان، 
عضو المجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظبي رئيس 
مكتب أبوظبي التنفيذي.

 المزرعة العمودية
لـ »غرو جروب«.
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غرين  مشروع  في  المحلية  الزراعة  عملية  شأن  ومن 
خالل  األولى  مرحلته  تدشين  المزمع  إميريتس  فاكتوري 
أيضًا،  البيئة  على  إيجابي  أثر  ترك  المقبل،  الخريف  فصل 
 حيث أفادت الشركتان، بأن المشروع سيسهم في الحد من
على  إيجابًا  سيعود  الذي  األمر  الغذائية،  الصادرات  بطء 
من  والحد  الشحن  عملية  خالل  المنتجات  تلف  خفض 

التحركات اللوجستية.
تقول  الشراكة،  هــذه  على  تعليقها  معرض   وفــي 
دولة  وزير  المهيري،  حارب  سعيد  محمد  بنت  مريم  معالي 
اإلمارات  دولة  »تعتمد  الغذائي:  األمن  ملف  عن  مسؤولة 
إنتاجها  لتحسين  الحثيثة  المساعي  المتحدة  العربية 
التي  الزراعية  التكنولوجيا  بمساعدة  الغذاء  من  الداخلي 

تلعب دورًا بارزًا«.
الرئيسة  األهداف  من  إن  الواقع،  »في  معاليها:  وأضافت 
أطلقتها  التي  الغذائي  لألمن  الوطنية  لالستراتيجية 
الحكومة في شهر نوفمبر عام 2018، تحسين العوائد بنسبة 
30% من تطوير إنتاج محلي مستدام ممّكن بالتكنولوجيا، 
غذائي  أمن  مركز  لتصبح  الدولة  مساعي  تعزيز  عن  فضاًل 
المشروعات،  وتعد   .2051 عام  بحلول  االبتكار  على  يقوم 
التي  المهمة  الركائز  من  إميريتس  فاكتوري  غرين  مثل 

تساعد على تحقيق هذه األهداف«.
كما أكدت معاليها أن القطاع الخاص يقوم بدور حيوي 

في مسار التحول نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة.

الجدول الزمني لشركة بيور هارفست للمزارع الذكية

ديسمبر 2017
استثمار 5٫8 ماليين دروالر أميركي

 »seed« لمرحلة 
واختيار فريق العمل

أبريل 2018
بدء عمليات البناء

أغسطس 2018
 اكتمال أعمال البناء

وبدء الزراعة

مارس 2020
 تأمين استثمار بقيمة 

100 مليون دوالر أميركي

نوفمبر 2018
بدء عمليات البيع 

لمتعاملين، مثل متاجر 
»ويتروس« و»كارفور«

أغسطس - أكتوبر 2019
االبتكار واالختبار

فبراير 2020
شراكة استراتيجية وتأمين أرض 

بمساحة 300 ألف متر مربع
تحالف من أجل االستدامة العالمية

مخططات توسع
 مستقبلية في
منطقة الخليج

»تعتمد دولة اإلمارات العربية المتحدة المساعي 
الحثيثة لتحسين إنتاجها الداخلي من الغذاء بمساعدة 

التكنولوجيا الزراعية التي تلعب دورًا بارزًا«.
معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري،

وزير دولة مسؤولة عن ملف األمن الغذائي

تكنولوجيا الزراعة
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األخيرة  التطورات  أحد  إميريتس«  فاكتوري  »غرين  ويعد 
ضمن التزام اإلمارات العربية المتحدة في ابتكار تكنولوجيا 
أبوظبي  مكتب  أعلن  الحالي  العام  مطلع  ففي  الزراعة. 
مليون   100( درهم  مليون   367 قدره  استثمار  عن  لالستثمار 
في  ومرافق  مراكز  لتأسيس  شركات  أربع  في  أميركي(  دوالر 
لمعالجة  المبتكرة  الحلول  أفضل  بإيجاد  تُعنى  أبوظبي 

التحديات الزراعية في اإلمارة.
في  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  دخل  الصدد،  هذا  وفي 
بتطوير  المتخصصة  الشركات  من  عدد  مع  فردية  شراكات 
و»مزارع  »آيروفارمز«،  المثال،  سبيل  على  الزراعية،  التقنيات 
إنتاج  مرافق  تأسيس  بهدف  آي«،  دي  و»آر  زد«  إن  و»آر  مدار«، 
أراض  وإنشاء  أبوظبي،  إمارة  في  والتطوير  لألبحاث  ومراكز 
وتوفير مزارع واإلسهام في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه 
تطوير  جانب  إلى  العالم،  مستوى  على  الزراعي  القطاع 

إمكانات اإلنتاج الزراعي محليًا.
يقول الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي 
العمل  على  لالستثمار  أبوظبي  مكتب  »يحرص  لالستثمار: 
في  للمساعدة  والخالقة  المبتكرة  الشركات  من  عدد  مع 
تطوير اإلنتاج الزراعي وتحقيق النجاح المستدام، بما يتوافق 

ورؤية أبوظبي طويلة األمد لتطوير القطاع الزراعي فيها«. 
وأضاف الدكتور بن هندي: »كل شركة من هذه الشركات 
لدينا،  الراسخة  الزراعي  اإلنتاج  منظومة  تعزيز  في  ستسهم 
واألسعار  الطبيعية،  والحرارة  األراضي،  وفرة  من  باالستفادة 
المعاهد  إلى  الوصول  وإمكانية  للطاقة،  التنافسية 

والجامعات البحثية والكفاءات المميزة«.

للمزارع  هارفست  بيور  شركة  تعد  متصل،  نحو  على 
التكنولوجيا  قطاع  في  األخرى  النجاح  قصص  من  الذكية 
الشركة  تزرع  حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  الزراعية 
أولى  إحدى  تعد  والتي   ،2006 عام  في  تأسيسها  تم  التي 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  المائية  المزارع 
الطماطم في بيوت زجاجية تعمل بواسطة تقنيات متطورة 
 شبه آلية في منطقة نهيل بأبوظبي. وفي شهر نوفمبر من
 »Seed« لمرحلة  االستثمار  عن  الشركة  أعلنت   2017 عام 
في  التمويل،  جولة  في  أميركي  دوالر  ماليين   4,5 بقيمة 
وبقيمة  »Pre-Seed« البذر  قبل  سابقة  جولة   أعقاب 

1,1 مليون دوالر أميركي.
بيور  شركة  أمنت  الحالي،  العام  من  أبريل  شهر  وفي 
أميركي  دوالر  مليون   100 إلى  يصل  استثمارًا  هارفست 
متعدد المراحل من شركة وفرة لالستثمار الدولي الكويتية. 
الزراعة  تكنولوجيا  في  نوعه  من  األكبر  االستثمار  ويعد 

بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا.
االستثمار  أن  فيه  جــاء  حينها،  للشركة  بيان  وفــي 
تطوير  في  الدولي  لالستثمار  وفرة  لشركة  االستراتيجي 
وتمكين حلول البيئة الزراعية المحوكمة في المنطقة يأتي 
والفاكهة للخضراوات  المستدامة  التنمية  تحقيق   بهدف 
الطقس  أحــوال  عن  الطرف  بغض  العالية  الجودة  ذات 

والمناخ الخارجية.
يقول سكاي كورتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
الزراعة  مجال  في  االبتكار  إلى  الحاجة  »إن  هارفست:  بيور 

اليوم أصبحت أكبر من أي وقت مضى«. 

 بيت زجاجي خاص 
بشركة بيور هارفست 

في منطقة نهيل 
بأبوظبي، ويعمل 

بتقنيات متطورة.
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ِقبَل  من  االستثماري  االلتزام  هذا  »منحنا  كورتز:  وأضاف 
روادًا  مكانتنا  لترسيخ  نحتاجها  التي  الموارد  وفرة  شركة 

للزراعة في بيئة محكومة بمنطقة الشرق األوسط«.
في  هارفست«  »بيور  مخططات  شهدت  ذلــك،  إلى 
إبرامها شراكة  التوسع، دفعًة أخرى في شهر أبريل أيضًا، مع 
مؤسسة  مع  واالستشارة  واالستثمار  للتطوير  استراتيجية 

»تحالف من أجل االستدامة العالمية«.
يزيد  ما  توفير  في  تسهم  أن  الجديدة  الشراكة  شأن  ومن 
أبوظبي.  في  العين  بمنطقة  األراضي  من  هكتارًا   30 على 
سلطان  بنت  شما  الشيخة  تنضم  الشراكة  هذه  وبموجب 
»بيور  لشركة  االستشاري  المجلس  إلى  نهيان  آل  خليفة  بن 

هارفست« بصفة مستثمر واستشاري في مجال االستدامة.
بن  سلطان  بنت  شما  الشيخة  تقول  الشأن،  هذا  في 
وأفكار  إبداعات  رؤية  لإلعجاب  المثير  »من  نهيان:  آل  خليفة 
تحويلها  في  نجحوا  محليين  أعمال  رواد  جانب  من  ملهمة 
إلى مشروعات مبتكرة على أرض الواقع. كما هي الحال مع 
الجودة  عالية  الزراعية  والمنتجات  المحاصيل  زراعة  مشروع 

في البيوت الزجاجية«.
التعاون  ــذا  ه ــال  خ ــن  »م شما:  الشيخة  وأضــافــت 
تعزيز  مجال  في  كبيرة  أشواطًا  نقطع  فإننا  االستراتيجي، 
أن  ونأمل  الزراعية.  التكنولوجيا  ابتكار  في  أبوظبي  ريادة 
تدعم  مماثلة  مشروعات  لتطوير  حافزًا  التعاون  هذا  يشكل 

هدفنا المشترك بتعزيز التنمية المستدامة«.
في  هارفست  بيور  شركة  اختيار  تم  متصل،  نحو  على 
شهر سبتمبر من العام الحالي من ِقبَل منصة التكنولوجيا 
شركات  ثاث  إحدى  لتكون   ،»Hub71« بأبوظبي  العالمية 
كأس  مسابقة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تمثّل 
فعاليات  ضمن  أقيمت  التي   2020 األعمال  لريادة  العالم 

منتدى »مسك العالمي« خال شهر أكتوبر.
تم  الذي  الحديثة  الزراعة  قطاع  تنمية  فريق  ويعمل 
بقيادة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  مؤخرًا  تأسيسه 
معالي مريم المهيري، على استكشاف سبل جديدة تسهم 

في دعم هذا القطاع. 

أصحاب  من  يتألف  الفريق  »إن  المهيري:  معالي  تقول 
لتعزيز  ويسعى  والخاص،  العام  القطاعين  في  المصالح 
القطاعات  كل  في  والناشئة  المتقدمة  التقنيات  اعتماد 
الفرعية المرتبطة بقطاع الزراعة، بهدف زيادة اإلنتاج المحلي 
عن  فضًا  والمستدام،  األخضر  االقتصاد  تعزيز  في  واإلسهام 

تعزيز األمن الغذائي في اإلمارات العربية المتحدة«.
فريق  نظر  فقد  )وام(،  ــارات  اإلم أنباء  لوكالة  ووفقًا 
في  األخير  اجتماعه  خال  الحديثة  الزراعة  قطاع  تنمية 
تعد  التي  الزراعية  التكنولوجيا  وحدات  تدشين  إمكانات 
ضمن  والتمويل  واسعة  مساحات  ذات  متخصصة  مناطق 
مدخات  وكذلك  توفيرها،  يتم  منخفضة  ائتمانية  آلية 
التكنولوجيا الزراعية التي توفر وصواًل سهًا وآمنًا لمدخات 
النافذة  ترخيص  خدمة  باستخدام  الزراعية  التكنولوجيا 
والمنتجات  المرافق  خدمات  إلى  الوصول  وتعزيز  الموحدة، 

والتعريفات الجمركية، إلى جانب تطبيق معايير الجودة .
من  أيضًا،  الزراعية  التكنولوجيا  قطاع  استفاد  كما 
الحديث  المتطورة  التكنولوجيا  أبحاث  مجلس  تأسيس 
من  وتقنية  بحثية  هيئة  أول  المجلس  يعد  حيث  بأبوظبي، 
نوعها في منطقة الشرق األوسط تتمثّل مهمته في توجيه 
المبتكرة  والتقنيات  االكتشافات  لتطوير  الرامية  الجهود 
خال  من  الجديدة،  التقنية  واإلمكانات  التطبيقية  واألبحاث 
مجمل  في  التأثير  لزيادة  اإلنفاق  عمليات  وتوحيد  تنسيق 

المنظومة الحيوية للبحث والتطوير.
سمو  المتطورة  التكنولوجيا  أبحاث  مجلس  ويترأس 
المجلس  عضو  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  بن  خالد  الشيخ 

التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.
اليوم  »نحرص  خالد:  الشيخ  سمو  يقول  السياق  هذا  في 
الغد  لتحديات  المبتكرة  الحلول  بإيجاد  التزامنا  إطار  في 
تتيح  التي  المعرفة  تطوير  في  االستثمار  على  العالمية، 
الذي  األمر  واالبتكار،  االكتشاف  فرص  ومؤسساتنا  ألبنائنا 
بقطاع  المهتمين  طليعة  في  أبوظبي  جعل  في  أسهم 
البحث العلمي، بدءًا من ابتكار حلول التكنولوجيا الزراعية، 

وصواًل إلى الريادة في عاجات الخايا الجذعية«. 

 استقطبت شركة
بيور هارفست للمزارع 
الذكية استثمار متعدد 

المراحل بقيمة 100 
 مليون دوالر أميركي

في شهر أبريل الماضي.

1
2018201920212051

 مؤشر األمن
العالمي للغذاء

10مراكز خالل عام واحدتقدمت اإلمارات العربية المتحدة
المركز

الـ 31

المركز

من بين 21الـ
113 دولة

من أفضل

10
دول

تكنولوجيا الزراعة
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مــعانـقـــة     النـجوم

30 . صوت األعمال



فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020 عن بُعد، في شهر سبتمبر 
اجتمعوا  الذين  العالم  مستوى  على  القطاع  قادة  بمشاركة  الماضي، 
افتراضيًا لمناقشة التحديات والفرص في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. وركزت القمة التي 
صناعة  بتعافي  أفادت  التي  والبيانات  التحليالت  على  و»إيدج«  لالستثمار«  »مبادلة  استضافتها 
الطيران وسبل انتعاشها بشكل سريع، إلى جانب أنها سلطت الضوء على الجهود المبذولة لدعم 

مسيرة التغيير وفرصة التعرف إلى اآلفاق الجديدة التي يفرضها الواقع الذي يعيشه العالم.
وكان بدر سليم سلطان العلماء، رئيس المجلس االستشاري للقمة العالمية لصناعة الطيران 
رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة لالستثمار، قد وجه رسالة قبيل انطالق القمة، جاء 
عالمية  صناعة  من  جزء  قطاعنا  بأن  تذكير  بمثابة  الطيران  لصناعة  العالمية  القمة  »تعد  فيها: 
مقارنة  أطرافها  بين  يجمع  الذي  والتعاون  الشراكات  حجم  على  بناء  ومترابطة،  النطاق  واسعة 
بالعديد من القطاعات األخرى. ومن خالل تبادل األفكار والخبرات يمكننا التغلب على هذه التحديات 

لتحقيق الفرص النوعية المقبلة«.
كما شهدت القمة التي تقام سنويًا، توقيع اتفاقيات بماليين الدوالرات األميركية تعنون بدورها 

دور أبوظبي بوصفها مركزًا رائدًا في قطاع صناعة الطيران والقطاعات ذات الصلة.

ُعقدت

دور التكنولوجيا المتطورة مــعانـقـــة     النـجوم
في ثورة قطاع الطيران 

والفضاء، العنوان األبرز في 
القمة العالمية لصناعة 

الطيران 2020.
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كورونا،  جائحة  فرضتها  التي  القاهرة  الظروف  ورغم 
الثورة  تقنيات  تبني  في  تسارع  إلى  أشار  العلماء  أن  إال 
مدى  له  كلمة  في  وأوضح  القطاع،  لدعم  الرابعة  الصناعية 
لها،  التابعة  والفضاء  الطيران  وشركات  »مبادلة«  اعتزاز 
تقوم  الذي  المحوري  بالدور  سات،  والياه  وسند  ستراتا  مثل 
حيوي لقطاع  رؤيتها  ومشاركة  القمة،  فعاليات  ضمن   به 
ونماذج  الناشئة  التقنيات  في  االستثمارات  على  مبني 

األعمال والكفاءات.
في حقيقة األمر، إن دور التقنيات الناشئة والتكنولوجيا 
والثورة  تبنيها،  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  تستمر  التي 
التي أحدثتها في عمليات وأعمال قطاع الطيران والفضاء، 
شهدها  التي  القمة  خالل  المحورية  الموضوعات  من  كانت 

العام الحالي.
اإلداريين  وكبير  الرئيس  تايكليت،  جيمس  سلط  فقد 
على  الضوء  مارتن،  لوكهيد  شركة  في  التنفيذيين 
من  فائدة  أكبر  لتحقيق  تسعى  التي  المؤسسية  الشراكات 
التقنيات الناشئة، مثل الذكاء االصطناعي وتقنية اتصاالت 
الجيل الخامس وعلم الحوسبة الكمية وغيرها من التقنيات 
المماثلة. عالوة على ذلك، وجه دعوة إلى الشركات العاملة 
مع  الشراكة  فرص  عن  البحث  على  يحثها  القطاع  في 
التجارية واألكاديميات لتطوير تقنيات  التكنولوجيا  شركات 

تسهم في دعم القطاع نحو آفاق جديدة.
التنفيذي  الرئيس  عبداهلل،  علي  إسماعيل  أكد  كما 
والتكنولوجيا  الناشئة  التقنيات  أهمية  على  ستراتا،  لشركة 
الرقمي  التحول  »ستراتا«  تعتنق  كيف  موضحًا  القطاع،  في 
والتقنيات  والتطوير  البحث  في  االستثمار  خــالل  من 
مع  التعاون  خالل  من  المعرفة  تطوير  جانب  إلى  المتطورة، 

الجامعات المحلية وشركاء التكنولوجيا.
استخدام  كيفية  إلى  الحضور  استمع  متصل،  نحو  على 
الطائرات  لهياكل  اآللي  والتجميع  الروبوتات  »ستراتا« 
الطائرات  هياكل  ألجــزاء  المدمر  غير  الفحص  وتقنيات 
هياكل  أجزاء  وتجميع  ومعالجة  الحراري،  التصوير  باستخدام 

الطائرات المصنعة من المواد المركبة.

يقول إسماعيل عبداهلل: »يكتسب االستثمار في البحث 
أساليب  وتطوير  الصناعي  التصميم  قدرات  وبناء  والتطوير 
الشركات  على  ويتوجب  كبرى.  أهمية  المبتكرة  التصنيع 
شركائها  مع  تتعاون  أن  الطيران  صناعة  قطاع  في  العاملة 
التنافسية  مكانتها  لتعزيز  التكنولوجية  الشركات  من 
وتحسين مرونتها وقدرتها على التأقلم مع التغيرات الجذرية 

في القطاع الصناعي«.
وأضاف: »لقد كان للتطورات التقنية أثرٌ كبيرٌ على قطاع 
هذه  توظيف  أن  شك  وال  الماضي.  العقد  خالل  الصناعة 
التقنيات في القطاع الصناعي له فوائد كبيرة في سلسلة 

التوريد والعمليات الصناعية«.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا أن تشهد األعوام 
الرابعة  الصناعية  الثورة  تقنيات  دور  تطور  المقبلة  العشرة 
ليتخطى إعادة رسم مالمح العمليات الصناعية عبر مختلف 
أكبر  لمستويات  الطيران،  صناعة  ذلك  في  بما  القطاعات، 
امتداد  على  الصناعية  القطاعات  ُمختلف  بين  التكامل  من 
بين  التقارب  ظل  في  سيّما  ال  المضافة،  القيمة  سالسل 

العالمين الرقمي والمادي.
مجاالت  في  كبيًرا  تطوًرا  »سنشهد  بقوله:  واستطرد 
مشاركة البيانات، ما سيؤثر على عمليات اتخاذ القرار بشكل 
المخاطر.  وإدارة  والتعاون  التنبؤات  دقة  ذلك  في  بما  كبير، 
وسيُسهم ذلك كله في تعزيز الكفاءة في مجاالت معالجة 

المنتجات وإدارة سير العمل وخفض التكاليف«.
سند  شركة  أعلنت  القمة،  هذه  فعاليات  هامش  وعلى 
المتخصصة في صيانة وتأجير محركات الطيران ومكوناتها 
اتفاقية  شملتا  جديدتين،  اتفاقيتين  إبرام  عن  أبوظبي،  في 
و»إنترناشيونال  ويتني«  آند  »برات  مع  درهم  مليار  بقيمة 
لتقنيات  سند  شركة  بموجبها  تقوم  إي(،  إيه  )آي  إنجنز«  آيرو 
إنترناشيونال  شركة  مع  شراكتها  نطاق  بتوسيع  الطيران 
ــالح  واإلص الصيانة  خدمات  توفير  خــالل  من  إنجنز  ــرو  آي
الحرة المنطقة  في   V2500 طراز  من  لمحركاتها   والعمرة 

لمطارات أبوظبي.
الرئيس  نائب  جناحي،  منصور  أوضح  الشأن،  هذا  في 
على  آخر  دليٌل  االتفاقية  أن  سند،  في  لـلمجموعة  التنفيذي 
عالميًا  مركزًا  بوصفها  الراسخة  اإلماراتية  العاصمة  مكانة 

موثوقًا لصناعة الطيران والخدمات الهندسية المتميزة.
توقيع  عن  للطيران  واالتحاد  سند  شركتا  أعلنت  كما 
درهم  مليون   246 يقارب  ما  إلى  تصل  بقيمة  اتفاقية 
)900 مليون دوالر أميركي(، تزود »سند« من خاللها »االتحاد 
غيار  وقطع  إضافية،  احتياطية  طائرات  بمحركات  للطيران« 
دوارة، لتشمل عقد بيع وإعادة تأجير لمحرك GEnx إضافي، 
لمحرك  وخيار   ،XWB نوع  من  ترينت  رويس  رولز  ومحرك 

.XWB احتياطي ثاٍن من نوع
شركة  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  المبيث،  تروي  يقول 
وتدعيم  تنويع  في  الجديدة  االتفاقية  »ستسهم  سند: 
ومحركات  مكونات  من  بالمزيد  االستثمارية  محفظتنا 
جنرال  محركات  من  التاسع  محركنا  ذلك  في  بما  الطائرات، 

.»GEnx إلكتريك من طراز
للشؤون  التنفيذي  الرئيس  بوقديدة،  آدم  أفاد  جهته،  من 
األخير  التعاون  بأن  للطيران،  االتحاد  مجموعة  في  المالية 
العمل  فعالية  على  يؤكد  للطيران«  و»االتحاد  »سند«  بين 
المشترك بين شركتين رائدتين في قطاع الطيران والسعي 
بهدف  بأبوظبي،  الطيران  قطاع  في  النتائج  أفضل  لتحقيق 

ترسيخ مكانة أبوظبي مركزًا عالميًا لقطاع الطيران.

 موظف » إي بي آي« 
يقوم بمعالجة األسطح 

 في منشأة مجمع 
توازن الصناعي.
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أعمال  في  المتخصصة  آي  بي  إي  شركة  وأعلنت  هذا 
الهندسة في قطاع الطيران والفضاء بدولة اإلمارات العربية 
أجنحة  وتصنيع  التصنيعية  قدراتها  توسعة  عن  المتحدة، 
 787 دريمالينر  طائرات  في  الستخدامها  األلمنيوم  من  الذيل 
امتدادًا  التسلسلي  التجميع  خطوط  وستكون  التجارية، 
لخطوط منشأة الشركة في أبوظبي، حيث ستخضع األجزاء 
آي«  بي  »إي  منشأة  في  األسطح  لمعالجة  أيضًا،  المصنعة 

التي تأسست العام الماضي.
األوسط  الشرق  بوينج  شركة  رئيس  دن،  برنارد  يقول 
شركة  مع  التعاقد  هذا  »يسهم  وتركيا:  أفريقيا   وشمال 
التوريد  سلسلة  وقدرات  بإمكانات  التوسع  في  آي  بي  إي 
العالمية لبرنامج بوينج ودعم مزيد من التطوير في صناعة 
إضافة  وتعد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  الطيران 
دريمالينر  طائرات  لقطع  جديدًا  موردًا  بوصفها  آي  بي  إي 
787 مثااًل نموذجيًا عن نهجنا المتبع في تبادل المنفعة مع 

شركائنا في الدولة«.
ضمن  المريخ  الستكشاف  اإلمـــارات  مهمة  ــاءت  وج
العربية  اإلمارات  دولة  حرصت  حيث  العالمية،  المساعي 
بوصفها  مكانتها  من  يعزز  بما  قدراتها  تطوير  على  المتحدة 
عليه  أكدت  الذي  األمر  وهو  القطاع،  هذا  في  رائدة  دولة 
للتكنولوجيا  دولة  وزير  األميري،  يوسف  بنت  سارة  معالي 
في  للفضاء  اإلمارات  وكالة  إدارة  مجلس  رئيس  المتقدمة 

كلمتها على هامش فعاليات القمة. 
مدعومًا  الفضاء  قطاع  نمو  »إن  معاليها:  وأضافت 
ومهمة  جديدة،  ومفاهيم  تصميمات  تطوير  إلى  بالحاجة 

اإلمارات الستكشاف المريخ شهادة على التزام دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بدخول هذا المجال المهم«.

عالوة على ذلك، فإن األدوار التقليدية في قطاع الفضاء 
دعم  من  الخاص  القطاع  الحكومة  تمكين  مع  تغيرًا  تشهد 

نمو هذه الصناعة.
العربية  اإلمارات  دولة  في  الطيران  قطاع  أن  في  شك  ال 
العقود  خالل  اقتصادها  نمو  في  ركيزة  يصبح  قد  المتحدة 
الفضاء  »اقتصاد  لتقرير  وفقًا  وذلك  المقبلة،  الخمسة 
 وفرص االستثمار« الذي صدر حديثًا، والذي يسلط الضوء على 
10 مجاالت مختلفة في اقتصاد الفضاء ينبغي التركيز عليها 
لالرتقاء بهذا القطاع وتلبية متطلباته المستقبلية، بما فيها 
والمستوطنات  الفضائية  والمحطات  الفضاء  في  التعدين 
التي  الفضائية  واألكاديميات  الفضاء  وقانون  الفضائية 
والصناعات  التجارية  للرحالت  الفضاء  رواد  إعداد  تشمل 

الفضائية وتطوير وتصنيع مكونات المركبات الفضائية.
خالل  األميري  يوسف  بنت  سارة  معالي  كلمة  وعقب 
اإلمارات  حكومة  أعلنت  الطيران،  لصناعة  العالمية  القمة 
مستكشف  ووضع  القمر  الستكشاف  اإلمــارات  مهمة  عن 
تطويره  على  سيشرف  الذي  القمر  سطح  على  آلي  إماراتي 
والباحثين  والخبراء  المهندسين  من  مجموعة  وتصميمه 

اإلماراتيين قبيل إطالقه إلى سطح القمر في عام 2024.
الطيران قطاع  إن  القول  سوى  يسعنا  ال  الواقع،   في 
اإلمكانات  تبني  في  يستمر  المتحدة  العربية  اإلمارات  في 
ضمن  الدولة  مكانة  وترسيخ  لدعم  ُقدمًا  والسعي  كافة 

المشهد العالمي. 

 على هامش فعاليات 
القمة، أعلنت شركة 
سند التي تتخذ من 

العاصمة أبوظبي مقرًا 
لعملياتها، عن إبرام 
اتفاقيتين جديدتين.

»ستسهم االتفاقية الجديدة في تنويع 
وتدعيم محفظتنا االستثمارية بالمزيد من 
مكونات ومحركات الطائرات، بما في ذلك 
محركنا التاسع من محركات جنرال إلكتريك 

من طراز GEnx، ومحركنا االحتياطي األول 
.»XWB من محركات رولز رويس من طراز

منصور جناحي،
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في سند.

الطيران
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شركة مبادلة لالستثمار تؤكد التزامها 
بالتكنولوجيا المستقبلية، عبر ضخ ما يصل 

إلى ملياري دوالر أميركي في استراتيجية 
استثمار طويل األمد.

)مبادلة(،  لالستثمار  مبادلة  شركة 
التابع  السيادي  االستثمار  صندوق 
وتأكيد  االستثمارية،  محفظتها  تعزيز  من  أبوظبي،  لحكومة 
استراتيجية  وأطلقت  المستقبلية،  بالتكنولوجيا  التزامها 
الشركة  ليك«  »سيلفر  مع  بالتعاون  األمد  طويل  استثمار 

العالمية الرائدة في مجال التقنيات.
الجديدة  االستراتيجية  أن  اإلماراتية  الشركة  وأوضحت 
تتميز بمدى استثماري يصل إلى 25 عامًا بقيمة ملياري دوالر 
االستثمار  تتيح  بحيث  االستراتيجية  ُصممت  وقد  أميركي. 
والمناطق  االستثمار  هياكل  مختلف  في  مرن  بشكل 
الجغرافية والقطاعات، وفي جميع أشكال التمويل والفرص 
االستثمارية بمختلف مراحلها. كما استحوذت »مبادلة« على 

حصة أقلية في »سيلفر ليك« عبر صفقة ثانوية.
وقد أشار معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي 
»سيلفر  إلى  »مبادلة«،  في  المنتدب  والعضو  للمجموعة 
ليك« بأنها أحد أكبر المستثمرين في مجال التكنولوجيا في 
العالم، ويقول معاليه:»بصفتنا مستثمرًا عالميًا، أدركنا في 
وقت مبكر الفرص المتميزة التي يتيحها االستثمار في قطاع 
االستراتيجية  الشراكة  هذه  بإطالق  سعداء  إننا  التكنولوجيا. 
مع سيلفر ليك، إحدى أبرز مؤسسات االستثمار المرموقة في 
في  االستثمارية  الفرص  من  لالستفادة  التكنولوجيا،  قطاع 

هذا القطاع وخارجه«.
وأضاف: »لقد أصبحت التكنولوجيا الرافد الرئيس لالقتصاد 
العالمي، ومن المقومات األساسية لكل القطاعات األخرى 
التي تشهد اآلن تحواًل كبيرًا نحو اعتماد التقنيات الرقمية في 
لالستفادة  استعداد  على  نكون  ألن  نسعى  ونحن  أعمالها. 
والفرص  الرقمية  التقنيات  نحو  المتسارع  التحول  هذا  من 
هي  ليك  سيلفر  أن  نرى  نحن  ذلك.  عن  الناشئة  االقتصادية 
السبيل  االستثماري  النموذج  هذا  وأن  المناسب  الشريك 

األمثل لتحقيق هذه األهداف«.
شركات  وتطوير  بناء  على  تركز  ليك«  »سيلفر  أن  يُذكر 
من  تعد  حيث  الشركاء،  جميع  على  بالفائدة  تعود  ناجحة 
التي  أصولها  تنمية  في  المتميز،  األداء  ذات  الشركات 

تمكنت
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وتحقق أميركي،  دوالر  مليار   60 على  يزيد  ما  اليوم   تبلغ 
مليار   180 من  أكثر  تبلغ  سنوية  عوائد  استثماراتها  محفظة 

دوالر أميركي.
من  عدد  في  معًا  والعمل  التعاون  للطرفين  سبق  لقد 
أعلنت  الحالي،  العام  من  يونيو  شهر  ففي  االستثمارات، 
مليارات   4,4 قرابة  إلى  يصل  ما  استثمار  عزمها  »مبادلة« 
التكنولوجيا  شركة  في  أميركي(  دوالر  مليار   1,2( درهم 
»مبادلة«  لتحصل  ليمتد«،  بالتفورمز  »جيو  المستقبلية 
»جيو  في   %1.85 قدرها  حصة  على  الصفقة  بموجب 
بالتفورمز« على أساس قيمة سهمية تعادل 239 مليار درهم 
بمبلغ  للمنشأة  تقديرية  وقيمة  أميركي(  دوالر  مليار   65(
االستثمار  وبهذا  أميركي(.  دوالر  مليار   68( درهم  مليار   250
تكون »جيو بالتفورمز«، المملوكة بالكامل لشركة ريالينس 
 11,6( درهم  مليار   43 جمعت  قد  الهندية،  ليمتد  انداستريز 
مليار دوالر أميركي( من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين 
في مجال التكنولوجيا والتطوير، منها »فيسبوك«، و»فيستا 

إكويتي بارتنرز«، و»جنرال أتالنتك« و»كيه كيه آر«.
»مبادلة«  كانت  الحالي  العام  من  سابق  وقت  وفي 
ليك«  »سيلفر  يضم  ائتالف  إلى  انضمامها  عن  أعلنت  قد 
ومستثمرين آخرين، بهدف استثمار ما يقرب من 8,25 مليارات 
تكنولوجيا  شركة  في  أميركي(  دوالر  مليار   2,25( درهم 
لشركة  المملوكة   )Waymo( »وايمو«  الذاتية  القيادة 

.)Google( »ألفابت«، الشركة األم لـ »جوجل«
إحداث  وايمو  شركة  خدمات  تطبيق  توسع  شأن  من  إن 
الطرق  على  الحوادث  من  والحد  النقل  عالم  في  ثورة 

واالرتقاء بنوعية خدمات النقل والمواصالت وغيرها العديد.
االستثمار  استراتيجية  على  تعليقهما  معرض  وفي 
وجريج  دوربان  إيجون  من  كل  أفاد  عامًا،   25 إلى  تصل  التي 
بيان  في  ليك  لسيلفر  التنفيذيين  الرئيسين  موندري، 
مشترك، بأن دعم »مبادلة« قد مكنهم من إطالق استراتيجية 
الزمني  مداها  حيث  من  مسبوقة،  غير  األمد  طويلة  مبتكرة 
نحو  ليك«  »سيلفر  التزام  وتجسد  عدة،  لعقود  تستمر  التي 
استراتيجية  منافع  تحقيق  شأنها  ومن  لها  التابعة  الشركات 

كبيرة ونتائج استثنائية على مدى زمني طويل. 
االستراتيجية  لهذه  المبتكر  الهيكل  »يتيح  وأضافا: 
من  يمكنها  بما  ليك  لسيلفر  المرونة  من  المزيد  الجديدة، 
بما  االستثمارية،  الفرص  من  واسع  طيف  من  االستفادة 
التمويلية  صناديقها  نطاق  خارج  الواقعة  الفرص  ذلك  في 
في  الجديدة  الشراكة  هذه  إطالق  يسهم  كذلك   الحالية. 
مجاالت  مختلف  في  ليك  سيلفر  خبرة  وترسيخ  تعزيز 

التكنولوجيا وغيرها من القطاعات«.
في  تأسست  لالستثمار  مبادلة  شركة  أن  بالذكر  جدير 
وشركة  للتنمية  المبادلة  شركة  اندماج  بعد   ،2017 عام 
فيما  أصبحت  حيث  »آيبيك«،  الدولية  البترولية  االستثمارات 
والمزدهرة  النشطة  االستثمارية  الكيانات  أهم  من  بعد 
مختلف  من  وغيرها  الطاقة،  قطاع  في  أصواًل  تمتلك  التي 

القطاعات على مستوى العالم.
وتيرة  وتسريع  استشراف  في  »مبادلة«  مهمة  وتكمن 
النمو االقتصادي في أبوظبي، من خالل االستثمار في مختلف 
القطاعات، بما في ذلك الطيران والزراعة واستثمارات رأس 
واالتصال.  المعلومات  وتكنولوجيا  الصحية  والرعاية  المال 
والتعدين  المعادن  في  الشركة  تستثمر  ذلك،  إلى  إضافة 
والطاقة  والبتروكيماويات  والبترول  التحتية  والبنية  والعقار 

المتجددة وأشباه الموصالت وخدمات المرافق.

 الرئيس التنفيذي 
للمجموعة والعضو 

 المنتدب في 
 »مبادلة« معالي 

خلدون خليفة المبارك، 
برفقة إيجون دوربان 

 الرئيس التنفيذي
لـ »سيلفر ليك«.

»يتيح الهيكل المبتكر لهذه االستراتيجية الجديدة، المزيد 
من المرونة لسيلفر ليك بما يمكنها من االستفادة من 

طيف واسع من الفرص االستثمارية، بما في ذلك 
الفرص الواقعة خارج نطاق صناديقها التمويلية الحالية«.

جريج موندري،
الرئيس التنفيذي لـ »سيلفر ليك«
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لالستثمار،  مبادلة  شركة  استثمارات  تضم  واليوم، 
وهي  العالم،  ــول  ح تنتشر  متنوعة  أعمال   محفظة 
على  التكنولوجيا  ثورة  تسريع  نحو  ثابتة  بخطى  تمضي 

الصعيد العالمي.
المبتكرة،  التكنولوجيا  بتطوير  »مبادلة«  التزام  ودفع 
بتوجيه أنظارها إلى الهند، وأعلنت عن استثمار ما يصل إلى 
شركة  في  أميركي(  دوالر  مليون   850( درهم  مليارات   3,1
ريالينس  لمجموعة  التابعة  ليميتد،  فينشرز  ريتيل  ريالينس 
بموجب  »مبادلة«  وستحصل  الهندية.  ليميتد   انداستريز 
الشركة  في  األسهم  من   %1.4 نسبة  على  الصفقة   هذه 

عند إتمامها.
على  ليمتد  ريتيل  ريالينس  شركة  التمويل  وسيساعد 
إحداث نقلة نوعية في قطاع تجارة التجزئة بالهند، من خالل 

استراتيجية تقوم على استيعاب وتمكين ماليين المزارعين 
هذه  وتدير  والمتوسطة.  والصغيرة  الناشئة  والمؤسسات 
ربحية  واألكثر  نموًا  األسرع  تعد  تجزئة  تجارة  شبكة  الشركة 
شراء  عملية  مليون   640 تخدم  حيث  الهندي،  السوق  في 
12 ألف متجر موزعة على نطاق واسع  تتم عبر ما يصل إلى 

في الهند.
شركة  تبنت  المبارك:»لقد  خليفة  خلدون  معالي  يقول 
إحداث  في  تتمثل  طموحة  رؤية  ليمتد  انداستريز  ريالينس 
نقلة نوعية في قطاع االقتصاد االستهالكي في الهند من 
األعمال  لماليين  الفرص  وتوفير  الرقمية،  التكنولوجيا  خالل 

الصغيرة على امتداد الهند«.
الخاضعة  التي  الصفقة  على  التوقيع  أعقاب  في 
رئيس  أمباني،  موكيش  أوضح  التنظيمية،  للموافقات 
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة ريالينس انداستريز 
قائاًل: »نقدر أهمية الشراكة مع مستثمر مثل مبادلة تمتلك 
استراتيجيتنا  في  ثقتهم  على  ونشكرهم  واسعة،  خبرة 
الرامية إلى دعم الماليين من صغار التجار وأصحاب البقاالت 
في  التجزئة  تجارة  لقطاع  الفقري  العمود  يشكلون  الذين 

الهند، وذلك من خالل التكنولوجيا«.
ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2019 الصادر في يونيو عن 
شركة مبادلة لالستثمار، فقد وصل إجمالي الدخل الشامل 
عام  خالل  درهم  مليار   12,5 مع  مقارنة  درهم،  مليار   53 إلى 
مليار   853 العام  بنهاية  األصول  حجم  بلغ  حين  في   ،2018

درهم، مقارنة مع 840 مليار درهم في عام 2018.
مبادلة  لشركة  المالي  الرئيس  عبيد،  كارلوس  يقول 
لالستثمار: »باالنسجام مع نهجنا القائم على االستثمار بعيد 
االستثمارية،  محفظتنا  من  النقدية  التدفقات  وتوفر  المدى، 
الرغم  سنتمكن من القيام باستثمارات جديدة مجزية على 

من الظروف االقتصادية والتحديات الراهنة«. 

 موكيش أمباني، 
رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب 
لمجموعة ريالينس 

انداستريز.

2016

التقرير السنوي لشركة مبادلة 2019
إجمالي الدخل الشامل*
العائد إلى الجهة المالكة للمجموعة*

2019

2018

قيمة األصول االستثمارات األصول المدارة

المحفظة 
االستثمارية 

حسب التوزيع 
الجغرافي

%38
أميركا 

الشمالية

%20
أوروبا

%2
أميركا 
الالتينية

%1
الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا 

)ما عدا اإلمارات 
العربية المتحدة(

%28
اإلمارات 
 العربية 
المتحدة

%9
آسيا

%2
أستراليا

839،1
 مليار
درهم

469،4
 مليار
درهم

449،7
 مليار
درهم

201720182019

 853 مليار
درهم

 232,2 مليار
دوالر أميركي

 68 مليار
درهم

 18,5 مليار
دوالر أميركي

 63 مليار
درهم

 17,15 مليار
دوالر أميركي

 12,5 مليار
درهم

 3,4 مليارات
دوالر أميركي

 53 مليار
درهم

 14,4 مليار
دوالر أميركي

االستثمار
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حلقات وصل جديدة

خطوات فعالة تتخذها أبوظبي 
لتصبح مركزًا متطورًا للتجارة 

والخدمات اللوجستية على 
الصعيد العالمي.
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تدشين  مؤخرًا،  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة 
من  يعزز  ما  التطويرية،  المشروعات  من  العديد 

مكانة اإلمارة لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.
»القابضة«  لـ  التابعة  الشركات  إحدى  أبوظبي،  موانئ  أعلنت  فقد 
بنحو  تُقدر  التي  خليفة  لميناء  التوسعة  أعمال  سير  عن  حديثًا،   )ADQ(
1,1 مليار دوالر أميركي، وذلك لرفع قدرته االستيعابية بشكل مستدام من 
خالل تطوير البنية التحتية وتوفير أحواض عميقة للسفن، بحسب الجدول 
خليفة  لميناء  اللوجستية  المنطقة  في  لتنفيذها  المخطط  الزمني 

والرصيف الجنوبي لميناء خليفة ومحطة الحاويات.
وحقق مشروع التوسعة الذي جرى اإلعالن عنه أواخر عام 2019 وحتى 
جدار  من  متر   200 أول  وتسليم  استكمال  تم  حيث  ملموسًا،  تطورًا  اآلن، 
المنطقة  ضمن  مربع  متر  ألف   175 مساحتها  تبلغ  أرض  وتجهيز  الرصيف، 
اللوجستية لميناء خليفة. وشهد المشروع تقدمًا كبيرًا في أعمال تطوير 

الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، إذ جرى إتمام نحو 
جديدة  مساحات  إضافة  أن  أبوظبي،  موانئ  عن  الصادر  البيان  وذكر 
بالقرب من جدار الرصيف ومرسى المياه العميقة في ميناء خليفة توفر 
يحتاجون  الذين  الصناعيين  المنتجين  خاصة  للمتعاملين،  جاذبة  فرصًا 
إلى أراٍض ذات موقع متميز بالقرب من مدينة خليفة الصناعية، فضاًل عن 
شحن  وإعادة  وتصدير  استيراد  في  الراغبين  الشحن  مجال  في  العاملين 
متعددة  الربط  نقاط  طريق  عن  العالمية  األسواق  وإلى  من  بضائعهم 

الوسائط في ميناء خليفة.

شهدت

 مشروع توسعة ميناء خليفة
في أرقام

9,1 ماليين
حاوية نمطية القدرة 
االستيعابية بحلول 
عام 2024

مرافئ 
أبوظبي

إدارة 
الميناء

المرفأ اآللي 
لميناء خليفة

محطة كوسكو 
أبوظبي للحاويات

الرصيف الشمالي 
 من توسعة

مرافئ أبوظبي
 الرصيف الغربي

 من توسعة
مرافئ أبوظبي

الرصيف الجنوبي

 منطقة ميناء
خليفة اللوجستية

سكك قطار االتحاد

 1,1 مليار
دوالر أميركي

إجمالي استثمارات 
مشروع التوسعة

33
رافعة حاويات
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التجارة والخدمات اللوجستية
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ميناء  توسعة  مشروع  فاعلية  تعكس  التي  األمثلة  ومن 
الشركة  قيام  الجدد،  المتعاملين  استقطاب  في  خليفة 
تي(  سي  )أيه  المحدودة  الكيميائية  للمحطات  العربية 
إلنشاء  عامًا   50 مدتها  استئجار  اتفاقية  على  بالتوقيع 
والغازات  السوائل  لتخزين  مخصصة  تجارية  محطة  أول 
من  بالقرب  وذلك  خليفة،  ميناء  في  السائبة  الكيميائية 
منطقة  ضمن  مترًا   16 طوله  البالغ  العميقة  المياه  رصيف 

ميناء خليفة اللوجستية التي تم تطويرها حديثًا.
من جهتها، سجلت مرافئ أبوظبي تقدمًا كبيرًا في جهود 
التوسع التي تبذلها مع تسلم محطة الحاويات في الميناء، 
كل  جديدة  جسرية  رافعات  خمس  الماضي،  مايو  شهر  في 
منها ذات حمولة تبلغ 90 طنًا، ما سيؤدي إلى زيادة الطاقة 
االستيعابية بصورة ملحوظة لتقترب المحطة من بلوغ عتبة 

خمسة ماليين حاوية نمطية بحلول أواخر العام الحالي.
موانئ   - الموانئ  قطاع  رئيس  المزروعي،  سيف  وأفاد 
ستعود  خليفة  ميناء  توسعة  بأن  الشأن،  هذا  في  أبوظبي 
بالفائدة على تعزيز القدرات التشغيلية في مناولة البضائع 
موانئ  التزام  تجسد  كما  الميناء.  في  األعمال  سير  وتحسن 
التجارة  قطاع  في  كبير  تحول  بإحداث  الراسخ  أبوظبي 

والخدمات اللوجستية في المنطقة.
الخليج  لمنطقة  بوابات  موانئنا  »تعد  المزروعي:  يقول 
في  األخرى  األســواق  إلى  مثالية  انطالق  ونقاط  العربي، 
الشرق والغرب. لقد ساعدت  العالم وتربط بين  أنحاء  جميع 
واألسواق  أبوظبي  بين  الوسائط  متعددة  الربط  إمكانات 

باإلضافة  والجوية  والبحرية  البرية  الوسائط  عبر   العالمية 
بوصفها  أبوظبي  مكانة  تعزيز  في  الحديدية،  السكك  إلى 

مركزًا تجاريًا لوجستيًا رائدًا في منطقة الشرق األوسط«.
إلى ذلك، يعد ميناء خليفة مقرًا إقليميًا لشركة كوسكو 
إطالق  عن  مؤخرًا  أعلنت  التي  المحدودة،  للموانئ  المالحية 
وشبه  أوروبا  في  الموانئ  من  عدد  إلى  مباشرة  شحن  خدمة 

القارة الهندية في دورات أسبوعية.
خالل  من  خليفة  ميناء  من  الجديدة  الخدمة  تدشين  وتم 
10 آالف  8 سفن تراوح سعتها ما بين  تشغيل أسطول يضم 
و13 ألف حاوية نمطية للسفينة الواحدة، في دورات أسبوعية 
تنقل صادرات أبوظبي من اللدائن البالستيكية إلى موانئ 
روتردام وهامبورغ ولندن وأنتويرب ولوهافر، ثم تعود محّملة 
البضائع  وشحنات  والسائبة  العامة  الشحنات  من  بواردات 
المخصصة للمشروعات. كما تشمل الخدمة الجديدة موانئ 

كراتشي ونافا شيفا وموندرا.
يقول ناصر البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لمحطة 
لتوسيع  مستعدون  »نحن  للحاويات:  أبوظبي  كوسكو 
نطاق خدماتنا المباشرة لتصل إلى أكبر الموانئ العالمية، 
االستيراد  عمليات  نشاط  تحفيز  في  مؤثر  بشكل  يسهم  ما 
متطلبات  لتلبية  والهند  ــا  وأوروب أبوظبي  بين  والتصدير 
الدولية  الشحن  عمليات  تدعم  حلول  وتقديم  متعاملينا 

وتتيح الوصول إلى أسواق جديدة«.
ميناء  إدارة  مدير  المنهالي،  طناف  عيضة  محمد  وأشار 
الجديدة،  الخدمة  هذه  أهمية  إلى  أبوظبي  موانئ   - خليفة 
موانئ  رؤية  تحقيق  في  تسهم  مضافة  قيمة  ذات  تعد  إذ 
خدمات  توفير  على  خليفة  ميناء  قدرة  لتعزيز  أبوظبي 
مباشرًة  خليفة  ميناء  ربط  »إن  ويقول:  متكاملة،  لوجستية 
الهندية،  القارة  وشبه  أوروبا  في  البحرية  التجارة  مراكز  بأهم 
تمكين  مجال  في  أبوظبي  إمارة  ريادة  ترسيخ  في  سيسهم 

التجارة العالمية«.
من ناحية أخرى، احتفت مرافئ أبوظبي مؤخرًا بحصولها 
المضافة  المحلية  القيمة  تعزيز  اعتماد  برنامج  شهادة  على 
اإلمارات  دولة  اقتصاد  في  بإسهاماتها  إشادة  في   ،)ICV(
العربية المتحدة وتنويع مصادر إجمالي الناتج المحلي، إلى 

جانب استراتيجية التوطين المتكاملة.
االقتصاد  في  االستثمار  دعم  على  البرنامج  ويركز 
القطاع  في  المواطنين  أمام  العمل  فرص  وتوفير  الوطني 
الخاص، حيث كانت شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 
قطاعات  ليضم  الحقًا  وتوسع   ،2018 عام  في  أطلقته  قد 
أبوظبي  موانئ  من  كل  ِقبَل  من  تبنّيه  جرى  كما  مختلفة. 

والدار العقارية ودائرة التنمية االقتصادية - أبوظبي.
وفي سياق تعليقه على هذا اإلنجاز المؤسسي قال أحمد 
هذه  »توفر  أبوظبي:  لمرافئ  التنفيذي  الرئيس  الُمطّوع، 
وأصحاب  وشركائها  أبوظبي  لمرافئ  مجزية  فرصًا  الشهادة 
لالستفادة  متعاملينا  أمام  المجال  تفتح  كما  العالقة. 
اللوجستية  الحلول  خالل  من  تتيحها  التي  اإلمكانات  من 

المتكاملة والتنافسية«.
ذراعها  أبوظبي  موانئ  ــززت  ع متصل،  نحو  على 
للخدمات  ميكو  شركة  على  استحواذها  عبر  اللوجستية، 
1978، في شهر سبتمبر  اللوجستية التي تأسست في عام 
الخدمات  قطاع  مؤسسي  أوائل  إحدى  تعد  والتي  الماضي، 

اللوجستية في أبوظبي.
أصبحت  حتى  الماضية،  السنوات  خالل  الشركة  تطورت 
والمتنوعة،  الحديثة  األرضية  الناقالت  من  أسطواًل  تمتلك 

»إن المواءمة االستراتيجية بين قدرات موانئ 
أبوظبي وميكو ستمّكننا من تعزيز تنافسيتنا على 

الساحتين اإلقليمية والدولية، بوصفنا مزودين 
رئيسين للحلول اللوجستية الشاملة«. 

الكابتن محمد جمعة الشامسي،
الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي
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 استحوذت ذراع موانئ 
أبوظبي اللوجستية على 

شركة ميكو للخدمات 
اللوجستية في شهر 

سبتمبر الماضي.

ومنشآت تخزين يمكن التحكم في درجات حرارتها، وسلسلة 
واسعة من الخدمات اللوجستية المتنوعة.

إلى  وضّمها  »ميكو«  على  االستحواذ  خــال  ومــن 
محفظتها، تصبح موانئ أبوظبي من أكبر مزودي الخدمات 
العربية  اإلمارات  دولة  في  المتكاملة  اللوجستية  والحلول 
خدمات  توفير  في  قدراتها  من  يعزز  ما  والمنطقة،  المتحدة 
لمتعامليها،  الكفاءة  من  عالية  مستويات  ذات  متطورة 
قطاعات  لتشمل  الشركة  أنشطة  نطاق  توسيع  إلى  إضافًة 
اإللكترونية  التوصيل  وخدمات  بالتجزئة  البيع  مثل  حيوية، 

والسلع االستهاكية األساسية والرعاية الصحية والدواء.
يقول الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي 
قدرات  بين  االستراتيجية  المواءمة  »إن  أبوظبي:  موانئ   -
على  تنافسيتنا  تعزيز  من  ستمّكننا  وميكو  أبوظبي  موانئ 
رئيسين  مزودين  بوصفنا  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين 
األوسع  الخدمات  عروض  عبر  الشاملة  اللوجستية  للحلول 
والمستقبليين،  الحاليين  المتعاملين  إلى  نقدمها  التي 
أبوظبي  إلمارة  النفطي  غير  االقتصاد  في  إسهاماتنا  وتزيد 

والجهود الحكومية لتنويع االقتصاد«.
من ناحيته، يقول روبرت ساتون رئيس القطاع اللوجستي 
نطاق  توسع  أن  الخطوة  هذه  شأن  »من  أبوظبي:  موانئ   -
موانئ  أمام  وتفتح  التوريد،  سلسلة  امتداد  على  خدماتنا 
إلى  بحاجة  جديدة  قطاعات  لدخول  واسعة  آفاقًا  أبوظبي 
هذه الخدمات، تشمل السلع االستهاكية األساسية والرعاية 
العالمية  ربط األسواق  الصحية، عاوة على دورها في تعزيز 

بمنطقة الخليج ودولة اإلمارات العربية المتحدة«.
التوجيهات  بفضل  أبوظبي،  ــارة  إم اكتسبت  لقد 
اإلسهام  لها  تتيح  مكانة  الرشيدة،  لحكومتها  االستراتيجية 
في زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة ونمو إجمالي الناتج 

المحلي بعيدًا عن النفط. 

»من شأن هذه الخطوة أن توسع نطاق خدماتنا 
 على امتداد سلسلة التوريد، وتفتح أمام 

موانئ أبوظبي آفاقًا واسعة لدخول قطاعات 
جديدة بحاجة إلى هذه الخدمات، تشمل السلع 

االستهالكية األساسية والرعاية الصحية«.
روبرت ساتون,

رئيس القطاع اللوجستي - موانئ أبوظبي

التجارة والخدمات اللوجستية

نوفمبر 2020  . 41



طموحات

مشتركة

بعد ثالث سنوات من تدشين متحف اللوفر أبوظبي، 
تستمر عالقة اإلمارات وفرنسا في تحقيق إنجازات 

كبيرة في العديد من المجاالت.

42 . صوت األعمال



وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وقد  ومتميزة،  شاملة  ثنائية  عالقات  فرنسا 
أثمرت نجاحات عدة.  وقد كان الفتًا التطور األخير في العالقات 
بينهما، وذلك ضمن الحوار االستراتيجي، ليكشف الستار عن 
تمت  حيث  المقبل،  العقد  خالل  طموحة  ثنائية  عمل  خطة 
التعاون  تعزيز  سيتم  التي  الرئيسة  القطاعات  أهم  مناقشة 
والثقافة والتعليم  والتجارة  االقتصاد  مثل  بينها،   فيما 

وغيرها العديد.
العام  مطلع  أبوظبي   42 البرمجة  مدرسة  افتتاح  ويأتي 
في  والمعرفة  التعليم  دائــرة  عنه  أعلنت  الذي  المقبل 
العاصمة اإلماراتية، في إطار جهود لجنة الحوار االستراتيجي 
أعلنت  والذي  التعليم،  صعيد  على  الفرنسي   - اإلماراتي  
المبادرات  أبوظبي، ضمن  التعليم والمعرفة في  عنه دائرة 
التنموية  للمسرعات  أبوظبي  لبرنامج  أيضًا،  االستراتيجية 
»غدًا 21« التي تهدف إلى دعم جهود التنمية المتواصلة في 
أبوظبي، من خالل توظيف استثمارات متعددة في االقتصاد 

والمعرفة والمجتمع لدعم األعمال واالبتكار واألفراد.
في إطار إشادته بالعالقات الثنائية اإلماراتية - الفرنسية، 
يقول سعادة لودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى 
التعاون  من  االستثنائي  التاريخ  أحد  على  يخفى  »ال  الدولة: 
وفرنسا  المتحدة  العربية  اإلمارات  بين  المشترك  والطموح 
التقني،  والتطوير  الثقافة  مثل  المجاالت،  من  العديد  في 

فضاًل عن التعاون المثمر في مختلف القطاعات«.
االستراتيجية  العالقة  تعزيز  إطار  »في  سعادته:  وأضاف 
تعليميًا  مرجعًا  أبوظبي   42 مدرسة  ستكون  الدولتين،  بين 

مبتكرًا، يُسهم في االرتقاء بالعالقات الثنائية مستقباًل«.

المبتكرة تجمع البرمجية  المدرسة  تأسيس  تم  ذلك،  إلى 
الملياردير  يد  على   2013 عام  باريس  في  والمتطورة 
ما  لتفتتح   42 شبكة  توسعت  واليوم  نيل.  زافيير  الفرنسي 
مدرسة  تدشين  وسيتم  العالم،  حول  مدرسة   20 على  يزيد 
زايد  بميناء  المستودعات  منطقة  في  أبوظبي   42 البرمجة 
لتصبح  المقبل،  العام  من  فبراير  شهر  في  أبوابها  وستفتح 
مجلس دول  منطقة  في  الشبكة  ــدارس  م أولــى   بذلك 

التعاون الخليجي.
وفي معرض ترحيبه بخبر تأسيس المدرسة، أفاد معالي 
التنفيذية  الشؤون  جهاز  رئيس  المبارك،  خليفة  خلدون 
 - اإلماراتي  االستراتيجي  الحوار  للجنة  المشارك  والرئيس 
الخبرات  وتبادل  التعليم  قطاع  كان  لطالما  بأنه  الفرنسي، 
جمهورية  مع  الشراكة  أولويات  من  واالبتكار  والتكنولوجيا 
التي  التخصصات  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  فرنسا، 
اإلمارات  لدولة  االقتصادي  والتنوع  النمو  تعزيز  في  تسهم 

العربية المتحدة على المدى البعيد.
المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولــة  من  كل  أقــرت  وقد 
االستراتيجي  الحوار  لجنة  اجتماع  خالل  فرنسا  وجمهورية 
اإلماراتي - الفرنسي الثاني عشر الذي ترأسه كل من معالي 
خلدون خليفة المبارك، وسعادة فرانسوا ديالتر األمين العام 
لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، والذي 
ُعقد عن بُعد عبر االتصال المرئي في شهر يونيو من العام 
الحالي، خطة عمل ثنائية طموحة للسنوات العشر المقبلة 

من شراكتهما االستراتيجية.
اجتماعات  تُقام  )وام(  ــارات  اإلم أنباء  وكالة  حسب 
بهدف  سنويًا  الفرنسي   - اإلماراتي  االستراتيجي  الحوار 

 صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، 

 ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى 

 للقوات المسلحة،
خالل استقباله معالي 

برونو لومير، وزير 
االقتصاد الفرنسي، 

في شهر فبراير مطلع 
العام الحالي.

تقرير العدد
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فرص وبحث  البلدين  بين  الثنائية  العالقات   تطوير 
من  عدد  في  البنّاء  التعاون  ومواصلة  والتنسيق  التعاون 

المشروعات والمبادرات.
أيضًا،  االجتماع  خالل  ناقشا  الطرفين  أن  »وام«  وذكرت 
سيتم  التي  البلدين  بين  األخرى  الرئيسة  التعاون  قطاعات 
التكنولوجيا  مثل  فيها،  الثنائي  التعاون  آفاق  وتوسيع  تعزيز 
والتطوير،  والبحث  المتقدمة،  والعلوم  الغذائي،  واألمن 

والموارد البشرية.
في  االقتصاد  وزارة  عن  الصادرة  األخيرة  للبيانات  ووفقًا 
غير  الخارجية  التجارة  حجم  بلغ  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
خالل  أميركي  دوالر  مليارات   7,6 نحو  البلدين  بين  النفطية 
2018، حيث تعد دولة اإلمارات ثاني أكبر شريك تجاري  عام 
لفرنسا في المنطقة. كما أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
فرنسية  شركة   600 نحو  االقتصادية  مظلتها  تحت  تضم 

تعمل في مختلف القطاعات.
للشراكة  آخر  رئيسًا  مكونًا  االصطناعي  الذكاء  ويشّكل 
باسم  المعروف  النوايا  إعالن  إطار  في  وذلك  البلدين،  بين 
»الرؤية إلى قرن الواحد والعشرين الرقمي« الذي تم توقيعه 
للذكاء  دولة  وزير  العلماء  سلطان  بن  عمر  معالي  ِقبَل  من 
الفرنسي،  االقتصاد  وزير  لومير  برونو  ومعالي  االصطناعي، 
وذلك خالل زيارة األخير إلى اإلمارات العربية المتحدة لحضور 

القمة العالمية للحكومات العام الماضي.
أجندة  عن  البلدين  بين  االستراتيجية  العالقات  تغب  ولم 
الشيخ  السمو  صاحب  استقبله  الذي  لومير  برونو  معالي 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
األعلى للقوات المسلحة، وذلك خالل زيارته إلى الدولة مرة 

أخرى في شهر فبراير مطلع العام الحالي.
عبداهلل  الشيخ  سمو  توجه  المنصرم،  سبتمبر  شهر  وفي 
بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى باريس 
لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين خالل اجتماعه 

مع معالي جون إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا.
 - اإلماراتية  بالعالقات  عبداهلل  الشيخ  سمو  ــاد  وأش
اإلماراتية  »الشراكة  في  تنعكس  التي  المتميزة  الفرنسية 
الفرنسية للتنمية المستدامة«، وما تشهده مجاالت التعاون 
األعمال،  صعيد  على  مستمرين  وتطور  نمو  من  المشترك 

حيث بلغت مستويات متينة.

على نحو متصل، قامت شركة شنايدر إلكتريك بتصميم 
وتوريد مركز التحكم الرقمي »بانوراما« التابع لشركة بترول 
أبوظبي الوطنية )أدنوك( الذي يقوم بدور كبير في التحول 
الرقمي لعمالق الطاقة. وفي مطالع العام الحالي، أعلنت 
»أدنوك« أن مركز التحكم الرقمي »بانوراما« استطاع تحقيق 
دوالر  )مليار  درهم  مليارات   3,67 على  تزيد  تجارية  قيمة 

أميركي( منذ افتتاحه قبل ثالثة أعوام.
عقد  للقطارات  االتحاد  شركة  أرست  أبريل  شهر  وفي 
الفاية  منطقة  في  والصيانة  للتشغيل  رئيس  مركز  إنشاء 
الفرنسية  فينسي  شركة  بقيادة  ائتالف  على  أبوظبي،  في 
درهم.  مليون   846 إلى  تصل  إجمالية  بقيمة  للمقاوالت، 
يعد  الذي  والصيانة  للتشغيل  الرئيس  المركز  ويتضمن 
والتجهيز،  التخزين،  أعمال  الشبكة،  في  واألهم  األضخم 
ومستودع  البضائع،  وعربات  لقاطرات  والصيانة  والتشغيل، 
الخط  عمليات  في  التحكم  مهام  مع  الثقيلة،  المركبات 

الرئيس بالكامل.
يونيو،  شهر  في  الصادرات  الئتمان  االتحاد  وقعت  كما 
الصادرات«  لضمان  فرانس  آي  بي  »بي  مع  تفاهم  مذكرة 

وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية.

 رسم توضيحي 
 لحرم مدرسة البرمجة 

 42 أبوظبي المزمع
 تدشينها في شهر
فبراير عام 2021.

 افتتح متحف اللوفر 
 أبوظبي أبوابه في

شهر نوفمبر عام 2017.
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لشركة  التنفيذي  الرئيس  فالسيوني،  ماسيمو  يقول 
الشركات  بدعم  ملتزمون  »نحن  الصادرات:  الئتمان  االتحاد 
من ــك  وذل العالم،  حــول  النمو  تحقيق  في   المحلية 
من  واسعة  قاعدة  وبناء  المخاطر  إدارة  حلول  توفير  خالل 

الشركاء االستراتيجيين«. 
االتفاقية  هذه  بتوقيع  سعداء  »نحن  فالسيوني:  وأضاف 
لبنك  التابعة  الصادرات  لضمان  فرانس  آي  بي  بي   مع 
أمام  الطريق  تمهد  أن  شأنها  من  التي  فرانس  آي  بي  بي 
التأمينية  والحلول  الصادرات  ائتمان  حماية  حلول  تبادل 
والتمويلية المبتكرة، والتي ستعود بالفائدة على الشركات 

المحلية العاملة في مجال التصدير«.
بي  »بي  عام  مدير  ليفيبري  فرانسيس  يقول  جهته،  من 
آي فرانس لضمان الصادرات«: »نحن واثقون بأن هذا التعاون 

سيعزز العالقات التجارية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة 
المصدرة  الشركات  وسيدعم  الفرنسية،  والجمهورية 
والشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل تسهيل وصولها 
تقدمها  التي  المبتكرة  التجاري  االئتمان  حماية  حلول  إلى 

االتحاد الئتمان الصادرات«.
االستثماري  البنك  فرانس«،  آي  بي  »بي  أكد  ذلك،  إلى 
جهوزيته  الماضي،  يوليو  شهر  في  الفرنسي  الوطني 
 4,2 إلى  تصل  باستثمارات   »LAC 1« صندوق  لتوظيف 
للصندوق،  األولى  المرحلة  نجاح  بعد  وذلك  يورو،  مليارات 
مع  األول  اإلغالق  في  لالستثمار  مبادلة  شركة  شاركت  حيث 

ضخ استثمارات بقيمة مليار يورو.
الستثمارها  يورو  مليارات   10 جمع  إلى  الصندوق  ويهدف 

في نحو 15 شركة خالل العقد المقبل.
وليد  أشار  المذكرة،  توقيع  على  تعليقه  معرض  وفي 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  المهيري،  المقرب 
والبنية  البديلة  االستثمارات  لقطاع  التنفيذي  والرئيس 
مع  »مبادلة«  شراكة  أن  إلى  مبادلة،  شركة  في  التحتية 
األول  اإلغالق  إتمام  في  واإلسهام  فرانس«  آي  بي  »بي  بنك 
لصندوق LAC 1، سيمكنان الشركة من الوصول إلى العديد 

من الشركات الفرنسية المتميزة التي تحقق عوائد مجزية.
التنفيذي  الرئيس  ديفورك،  نيكوالس  يقول  ناحيته،  من 
شركة  مع  عالقاتنا  تعزيز  »إن  فرانس«:  آي  بي  »بي  لبنك 
يدعم  مبادلة،  مثل  االستثمار،  مجال  في  متمرسة  عالمية 
التغلب  في  الفرنسية  الشركات  لمساعدة  الرامية  جهودنا 

على تحديات التمويل، وتحقيق أهدافها بعيدة األمد«.
وأضاف: »نتوقع أن تتطلب المزيد من الشركات الفرنسية 
التطور.  على  يساعدها  رأسمال  المقبلة،  األعــوام  خالل 
في  الشركات  لتمويل  حينها  مؤهاًل  صندوقنا  وسيكون 
قطاعات األعمال الواعدة التي يمكنها تحقيق عوائد مجزية 

وتدعم االقتصاد الفرنسي في الوقت ذاته«.
الصندوق،  من  األولى  المرحلة  إغالق  عن  اإلعالن  خالل 
األداء  ذات  الدولية  الشركات  بأن  ديفورك،  نيكوالس  أفاد 
المرتفع والمبتكر التي نهدف إلى االستثمار فيها، ستحظى 
بالدعم المطلوب لتطوير أعمالها في دول مجلس التعاون 

الخليجي ومنطقة الشرق األوسط.
وهكذا؛ بعد ثالث سنوات من افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، 
يظهر جليًا أن دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا 

ستواصالن العمل معًا في صناعة المستقبل. 

 معالي الدكتور
أنور بن محمد قرقاش، 

وزير الدولة للشؤون 
الخارجية، أثناء تقليد 

سعادة لودوفيك 
بوي سفير الجمهورية 
الفرنسية لدى الدولة، 

 وسام االستقالل
من الطبقة األولى 

تقديرًا لجهوده الحثيثة 
خالل خدمته.

 أرست شركة االتحاد 
للقطارات عقد إنشاء 
مركز رئيس للتشغيل 

والصيانة على ائتالف 
بقيادة شركة فينسي 
الفرنسية للمقاوالت، 

بقيمة إجمالية تصل إلى 
846 مليون درهم.

»لطالما كان قطاع التعليم وتبادل الخبرات والتكنولوجيا 
واالبتكار من أولويات الشراكة مع جمهورية فرنسا، مع 
التركيز بشكل خاص على التخصصات التي تسهم في 
تعزيز النمو والتنوع االقتصادي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة على المدى البعيد«.
معالي خلدون خليفة المبارك،

 رئيس جهاز الشؤون التنفيذية
والرئيس المشارك للجنة الحوار االستراتيجي اإلماراتي - الفرنسي

تقرير العدد
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نضع بين يديك أيها القارئ العزيز، استبيانًا يأتي في سياق عملية تطوير خاصة بمجلة »صوت األعمال« واالرتقاء بها. 
شارك اليوم وقد تحصل على فرصة للفوز بحاسوب لوحي »آي باد«.

غرفة  ألعضاء  مجانًا  توزيعها  يتم  التي  األعمال  صوت  مجلة  تتناول 
التطورات  أحدث  صفحاتها،  طيات  في  أبوظبي،  وصناعة  تجارة 
ويكمن  أبوظبي،  اإلماراتية  العاصمة  في  المؤثرة  االقتصادية 
الهدف الرئيس من المجلة التي تصدر شهريًا، والتي تتوافر للتحميل 
وإلهام  تعريف  في  الرسمي،  الشبكي  أبوظبي  غرفة  موقع  عبر 
نموها  مراحل  في  الخاص  القطاع  ومؤسسات  شركات  ومساعدة 

وتعزيز تطورها.
اهتماماتك  مع  يتماشى  محتوى  تقديم  إلــى  نتطلع  وإذ 
ترغب  التي  والموضوعات  األخبار  عن  فضاًل  العملية،  وطموحاتك 
االستبيان  نموذج  تعبئة  العزيز  القارئ  أيها  منك  نود  بقراءتها، 
تسنح  وقد  معدودة،  دقائق  سوى  منك  يتطلب  لن  الذي  األمر  أدناه، 
الذي  اللوحي  الحاسوب  أبل،  من  باد«  »آي  بجهاز  الفوز  فرصة   لك 

يناسب احتياجاتك.

فرصة

لربح
 جهاز لوحي »آي باد«
من أبل - الوسيلة 
 األفضل لالرتقاء

بأعمالك
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1. يرجى تقييم جودة المحتوى 
 لمجلة صوت األعمال، علمًا أن

1 )ضعيف( و5 )جيد(.
   1
   2
   3
   4
   5

2. برأيك هل محتوى مجلة صوت 
 األعمال مفيد؟ علمًا أن

1 )غير مفيد( و5 )مفيد للغاية(.
   1
   2
   3
   4
   5

3. أي من القطاعات الصناعية التالية 
ترغب بقراءة المزيد عنها في المجلة؟
 الطيران والفضاء   •
 التشييد والبناء   •

 •  ريادة األعمال والشركات
 الصغيرة والمتوسطة 
 الخدمات الحكومية   •
 الضيافة   •
 الصناعة والتصنيع   •
 االستثمار والمال   •
 الخدمات اللوجستية   •
 الخدمات البحرية   •
 اإلعالم والترفيه   •
 النفط والغاز )التكرير والبتروكيماويات(   •
 العقار   •
 الطاقة المتجددة   •
 التجزئة   •
 التكنولوجيا واالتصاالت   •
 السياحة   •
 التجارة   •
غير ذلك )يرجى التحديد(:  …………………................  •

كيفية المشاركة
قم بتعبئة االستبيان 

إلكترونيًا عبر الموقع الشبكي 
abudhabichamber.ae 

 المشاركة متاحة حتى
30 نوفمبر 2020.

 أرسل صورة عن االستبيان
 بعد اإلجابة عن أسئلته كافة،

عبر تطبيق »واتس آب« إلى الرقم 
+971 50 477 7567

4. ما الموضوعات التحريرية التي 
ترغب بتسليط الضوء عليها في 

مجلة صوت األعمال؟
•  رواد أعمال يتحدثون عن مسيرتهم 

 نحو النجاح 
 •  مقاالت لشخصيات رائدة

 في االعمال 
•  مقابالت مع أعضاء غرفة تجارة 

 وصناعة أبوظبي 
•  مقاالت مبنية على استطالعات 

مستندة إلى استجابة مجتمع غرفة 
 أبوظبي 
 مقاالت حول فرص أعمال دولية   •
 نصائح حول األعمال من كبار الخبراء   •
 توقعات االقتصاد   •

 •  دراسات لشركات ناشئة
 حققت النجاح 
غير ذلك )يرجى التحديد(:  …………………................  •

5. ما قنوات التواصل االجتماعي 
المعتمدة من ِقبلك وتعد ذات 

أهمية كبرى لعملك؟
 فيسبوك   •
 تويتر   •
 لينكد إن   •
 إنستغرام   •

6. هل ترغب بالحصول على موجز 
لمقاالت المجلة عبر اإلنترنت؟

 نعم   •
 ال    •

البيانات الشخصية

االسم: ………………….......……..........……..........……..........…….........

الشركة: ………………..........……..........……..........…….......................

المسمى الوظيفي: ……………..……..........……...........

البريد اإللكتروني: ………..........……........………………..........

رقم الهاتف: ……………..........…………....…….............…….........

استبيان
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أسبوع أبوظبي - كوريا للرعاية الصحية يعزز من الشراكة االستراتيجية 
بين البلدين الصديقين

المهيري  هالل  محمد  سعادة  من  كلٌّ  مؤخرًا  وّقعها  تفاهم  مذكرة  ضمن 
منطقة  )محافظ  غانغ  كيون   - سون  والسيد  أبوظبي،  غرفة  عام  مدير 
كانغنام الكورية(، دشنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أسبوع أبوظبي - 
كوريا للرعاية الصحية في الفترة من 26 ولغاية 29 أكتوبر الماضي، وذلك 
بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي ورابطة التجارة الدولية الكورية )كيتا(. 
األصدقاء  من  نظرائه  مع  االتفاقية  بتوقيع  أنه  المهيري  سعادة  وأكد 
تطوير  على  العمل  الغرفة  ستباشر  الكورية،  كانغنام  منطقة  في 
التعاون وتوطيد الشراكات االستراتيجية التي بدورها تعمل على توسيع 
القنوات التجارية وتعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين المنطقتين عبر 

مكتب التمثيل الدولي االستراتيجي في منطقة كانغنام.
الذي  االفتراضي  االجتماع  خالل  االتفاقية  توقيع  مراسم  تمت  وقد 
باإلنابة  باألعمال  القائم  الشامسي  سعيد  راشد  بحضور  الغرفة  نظمته 
المدير  جو  وهاكي  الجنوبية،  كوريا  جمهورية  لدى  الدولة   بسفارة 
الكورية  الدولية  التجارة  رابطة  الدولية،  الشؤون  لمجموعة  التنفيذي 
سيول  في  أبوظبي  لغرفة  التمثيلي  المكتب  ممثل  جانغ  وهاو  )كيتا(، 

العاصمة الكورية.
فرضتها  التي  األزمة  أن  إلى  المهيري  سعادة  أشار  االجتماع،  وخالل 
عن  أبوظبي  غرفة  تُثِن  لم  أجمع،  العالم  حول   19  - كوفيد  جائحة 
الُمضي  من  تمكنت  حيث  الخاص،  القطاع  لمجتمع  دعمها  مواصلة 
تطور  لضمان  الفعاليات  وتنظيم  خدماتها  وتوفير  تقديم  في  ُقدمًا 
لتوقيع  عدة  افتراضية  اجتماعات  عقدها  جانب  إلى  وازدهارها،   التجارة 
والتكنولوجيا  المتطورة  التقنيات  عبر  التعاون  جسور  ومد  االتفاقيات 
أن  إال  العالمي،  االقتصادي  المناخ  يعترض  مما  الرغم  وعلى  الحديثة. 
غرفَة تجارة وصناعة أبوظبي تبقى حاضرة وملتزمة بتقديم الدعم الالزم 

للقطاع الخاص.
العربية  اإلمارات  دولة  بين  االقتصادية  العالقات  أن  سعادته  وأوضح 
أرقام  المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية هي عالقات وطيدة، تشهد لها 

وإحصائيات التبادل التجاري واالستثمارات المختلفة. 
يُذكر أن غرفة أبوظبي أقامت أول مكتب تمثيل دولي لها في سيول 

عام 2015.

أنه  غانغ،  كيون   - سون  كانغنام  منطقة  محافظ  أكد  جانبه،  من 
والصعوبات  القيود  من  العديد  العالم  فيه  يشهد  الذي  الوقت  في 
العالمي،  االقتصاد  على  بظاللها  ألقت  التي   19  - كوفيد  جائحة   بسبب 
االتفاقية  هذه  خالل  من  أبوظبي  غرفة  مع  التعاون  جسور  نمد  فإننا 
مختلف  في  الثنائي  التبادل  لتوسيع  فرصة  ستشكل  التي  االستراتيجية 
شركات  أشهر  لبعض  موطن  كانغنام  مقاطعة  وأن  سيّما  ال  المجاالت، 
مؤسسة   2500 من  أكثر  تمتلك  أنها  كما  العالم.  مستوى  على  الترفيه 
وبالتالي  العالم،  أنحاء  جميع  من  السائحون  عنها  يبحث  صحية  رعاية 

فهي معروفة باسم مركز السياحة العالجية.
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جائزة رواد المستقبل 2020.. جيل جديد من رواد األعمال
للعام الثاني على التوالي، تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعاليات 
بالتعاون مع وزارة  2020، وذلك  رواد المستقبل  الثانية من جائزة  الدورة 
خليفة  وصندوق  أبوظبي،   - والمعرفة  التعليم  ودائرة  والتعليم،  التربية 
مساهمة  إلى  باإلضافة  االقتصادية،  التنمية  ودائرة  المشاريع  لتطوير 
والمؤسسات  والجهات  أبوظبي  إمارة  في  الجامعات  من  العديد  ودعم 

الحكومية والخاصة.
إلى  تقسيمهم  تم  مشاركًا،   350 من  أكثر  الجائزة  على  ويتنافس 
ابتكار  وأفضل  لالستثمار،  مشروع  فكرة  أفضل  وهي  رئيسة،  فئات   5
لالستثمار، وأفضل منتج لالستثمار، وأفضل مشروع تقني، وأفضل تسويق 

وفكرة تطبيق موبايل.
والثالثة  الثانية  الحلقتين  مدارس  فئة  الجائزة  تستهدف   كما 
قسمين؛  على  تتوزع  محددة  عمرية  فئات  تشمل  حيث  الجامعات،  وفئة 
القسم  أما  سنة،   13 إلى   8 من  الناشئين  المستقبل  رواد  قسم  األول: 
إلى   14 من  العمرية  الفئة  ويمثلون  الشباب  األعمال  رواد  فهم   الثاني 

25 سنة. 
اللجنة  ِقبَل  من  النهائي  التقييم  من  االنتهاء  بعد  للجمهور  وسيتاح 
خالل  من  لهم  والتصويت  المتأهلين  إلى  التعرّف  للجائزة،   العليا 

معرض افتراضي.
غرفة  عام  مدير  المهيري،  هالل  محمد  سعادة  يقول  المناسبة،  بهذه 
هذه  عبر  أبوظبي  وصناعة  تجارة  غرفة  »تهدف  أبوظبي:  وصناعة  تجارة 
قيم  وغرس  األعمال  ريادة  ثقافة  وتعزيز  نشر  إلى  المهمة   المبادرة 
وذلك  المستقبل،  أجيال  نفوس  في  واالستثمار  والتجارة  واالبتكار  اإلبداع 
في  واالبتكار  اإلبداع  على  القادرين  األعمال  رواد  من  واعدة  أجيال   لبناء 

بيئة تنافسية. 
بتنظيم  الجائزة،  من  الثانية  النسخة  انطالق  منذ  الغرفة،  نجحت  وقد 
مجال  في  وللمدارس  للجامعات  توعوية  عمل  ورشة   168 على  يزيد  ما 
لطاقاتهم  العنان  وإطالق  االبتكار  على  تحفيزهم  بغرض  األعمال،  ريادة 
اإلبداع  على  وقادرين  ومتميزين  ناجحين  أعمال  رواد  ليكونوا  اإلبداعية، 
وتحقيق  المستقبل،  واستشراف  االستثمارية  الفرص  وصناعة  واالبتكار 
معرفي  اقتصاد  لصياغة  جديدة  ومفاهيم  أفكار  لخلق  والتطوير  النمو 

متطور«.

المالية  المبادئ  والشباب  الصغار  تعليم  »إن  سعادته:  وأضاف 
والتجارية األساسية في مراحل مبكرة من عمرهم يجعلهم أكثر استعدادًا 
ومخترعين،  ومبتكرين  المستقبل  في  ناجحين  أعمال  رواد  ليصبحوا 
مراحل  في  المشكالت  حل  على  وقادرين  أنفسهم،  على  ومعتمدين 
تطوير مهارات التخطيط واألعمال، األمر الذي سيكون مساهمًا فعااًل في 

التنمية االقتصادية«.
جدير بالذكر أنه سيُعلن عن الفائزين بعد بضعة أيام من طباعة هذا 
العدد من مجلة صوت األعمال. لذلك، يجب أال يفوتك العدد المقبل من 
رواد  بجائزة  الفائزين  حول  المعلومات  من  المزيد  إلى  للتعرف  المجلة 

المستقبل 2020.

»أكاديمية اإلمارات« تنّظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان 
»المهارات القيادية«

لغرفة  التابعة  اإلمارات«  »أكاديمية  نّظمت 
افتراضيًا  تدريبيًا  برنامجًا  أبوظبي  وصناعة  تجارة 
من  نخبة  بحضور  القيادية،  المهارات  حول 
األكاديميين ومجتمع األعمال في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة وخارجها.
من  عددًا  التدريبي  البرنامج  تناول  وقد 
شملت  األهمية،  ذات  الرئيسة  المحاور 
وأساليب  القيادة،  في  اإلبداع  استراتيجيات 
واالبتكاري  اإلبداعي  األداء  بفاعلية  االرتقاء 
تسليط  جانب  إلى  اإلداري،  العمل  وتنمية 
الضوء على األثر الكبير للقيادة واإلدارة الفاعلة 
بتميز  الوثيق  وارتباطها  المستقبل،  صناعة  في 

ويهدف  األعمال.  بيئة  وتحفيز  الجماعي   العمل 
البرنامج إلى تعريف مجتمع األعمال بالمفاهيم 
القيادة،  في  اإلبداع  الستراتيجيات  الحديثة 
التحديات  ظل  في  المستقبل  صنع  وقرارات 
اإلدارة  وآليات  ووسائل  بطرق  والتزّود  واألزمات، 
إلى  إضافة  المستقبل،  صناعة  في  الفاعلة 
قيادة  في  اإلبداعي  الفكر  خطوات  ممارسة 
في  واإليجابية  السعادة  وتعزيز  العمل،  فرق 
بيئة العمل الفاعلة، واالرتقاء بمهارات التفكير 
فريق  داخل  اإلبداعي  الحس  رفع  مع  الناقد 

العمل الواحد.
بدور  تضطلع  اإلمارات«  »أكاديمية  أن  يُذكر 

دولة  في  األعمال  مجتمع  دعم  في  محوري 
توفيرها  خالل  من  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الوطني،  والتأهيل  التدريب  برامج  من  العديد 
األعمال  إدارة  في  الرابع  المستوى  شهادة  مثل 
مجموعة  اكتساب  خاللها  من  يمكن  التي 
العملية،  والمهارات  المعارف  من  واسعة 
إدارة  لدعم  وفاعل  منتج  بشكل  والمشاركة 

األعمال في المؤسسات المختلفة. 
كما توّفر »أكاديمية اإلمارات« دبلوم الموارد 
من  واسعة  مجموعة  يغطي  الذي  البشرية 
الموارد  بيئة  في  األهمية  ذات  الموضوعات 

البشرية.
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تعزيز دور المرأة في التنمية االقتصادية ألبوظبي
عقدت الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، مؤخرًا، اجتماعها 

الثاني 2020، برئاسة سعادة مريم محمد الرميثي، رئيس الهيئة. 
وتم خالل االجتماع التأكيد على تحقيق مجلس سيدات أعمال أبوظبي 
خالل  اإلنجازات  من  المزيد  لتحقيق  ُقدمًا  وتطلعه  النجاحات،  من  آخر  عامًا 

السنوات المقبلة.
استطاع  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  أن  الرميثي  سعادة  وأكدت 
أن يكون شريكًا داعمًا لسيدات ورائدات األعمال، وحتى الشابات الراغبات 
العاصمة  في  األعمال  مجتمع  إلى  والدخول  التجارة  مجال  خوض  في 
اإلماراتية أبوظبي، محققًا بذلك الكثير من اإلنجازات ومقدمًا العديد من 
2020، على الرغم من  المبادرات خالل النصفين األول والثاني من عام 
أجمع  العالم  في  الحياة  مناحي  بجميع  ت  ألمَّ التي  االستثنائية  الظروف 

بسبب انتشار »كوفيد - 19«. 
فقد كان المجلس حاضرًا في دعمه لمجتمع سيدات ورائدات األعمال 
تم  حيث  أعمالهن،  مزاولة  من  تمكنهن  التي  كافة  الخدمات  وتقديم 
توظيف التكنولوجيا الرقمية لتكون حلقة ربط مثالية للتواصل والتفاعل 

وإنجاز األعمال.
التي  والتوصيات  القرارات  من  إنجازه  تم  ما  االجتماع  بحث  ذلك،  إلى 
خرج بها االجتماع األول للهيئة، حيث تم تنفيذ جميع القرارات والتوصيات 

بنسبة %100. 
أعمال  سيدات  مجلس  ومشروعات  مبادرات  جميع  استعراض  تم  كما 
أبوظبي التي تم إنجازها خالل الفترة من شهر يوليو حتى منتصف شهر 
والمبادرات  المشروعات  من  تبقى  ما  االجتماع  وناقش   ،2020 سبتمبر 

لعام 2020 من الخطة االستراتيجية 2020 - 2024.
وأشارت سعادة الرميثي، إلى أن المجلس يعمل على تحقيق 3 أهداف 
االقتصادية  التنمية  في  المرأة  مشاركة  نطاق  توسيع  وهي  استراتيجية، 
العمل  سوق  في  للمرأة  فاعلة  مشاركة  وتعزيز  األعمال،  ريادة  خالل  من 
وفق أحدث المستجدات وأفضل الممارسات. إضافة إلى التوسع في دعم 
االقتصاد  في  إدماجها  يضمن  بما  المنزل  من  العاملة  المواطنة  المرأة 

المحلي لإلمارة.

الثاني من  إنجازه خالل فترة النصف  كما ُعرض خالل االجتماع، ما تم 
فعالية   36 أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  عقد  حيث  الحالي،  العام 
وبلغ  استشارية،  وجلسات  تعريفية  وندوات  عمل  وورش  دورات  تضمنت 

عدد المشاركات المستفيدات منها 2164 مشاركة.
عالوة على ذلك، تم تنظيم اثنين من المعارض التجارية التسويقية 
230 من سيدات ورائدات األعمال،  االفتراضية، شارك فيهما ما يصل إلى 
المسجالت  األعمال  سيدات  عدد  وبلغ  مبدعة.  رخصة   212 إصدار  تم  بينما 
منتصف  وحتى  يوليو  شهر  من  الفترة  خالل  أبوظبي  غرفة  عضوية  في 

شهر سبتمبر من العام الحالي 1766 إماراتية و178 من جنسيات أخرى.
تلك  خالل  إطالقها  تم  التي  والمبادرات  المشروعات  أهم   ومن 
الخامسة(.  )النسخة  ومبتكر  مبدع  مشروع  فكرة  أفضل  جائزة   الفترة، 
الجائزة  في  بالتسجيل  الراغبات  عدد  وبلغ  إلكترونيًا  الجائزة  ُدشنت  وقد 
الشركاء  مع  تفاهم  مذكرات   9 بتفعيل  المجلس  قام  كما   .100

االستراتيجيين للمجلس.
مجلس  تنظيمها  إلى  عمد  التي  األخرى  المهمة  المبادرات  ومن 
سيدات أعمال أبوظبي، تكريم خط الدفاع األول في مدينة خليفة الطبية 
يوم  بذكرى  المجلس  احتفالية  مع  بالتزامن  والممرضات،  الطبيبات  من 
المرأة اإلماراتية وتنظيمه فعالية ملتقى يوم المرأة اإلماراتية »التخطيط 

للخمسين – المرأة سند للوطن«.
وتم خالل االجتماع االطالع على ما تم من مشاركات خارجية للمجلس، 
استراتيجيًا  شريكًا  بوصفه  أبوظبي  أعمال  سيدات  مجلس  مشاركة  منها 
سيدات  مجلس  اجتمع  كما  واألزياء،  العالمي  المرأة  لملتقى  وداعمًا 
أعمال أبوظبي ومؤسسة نماء لالرتقاء بالمرأة مع سيدات أعمال صربيا 

للتباحث حول كيفية التعاون بين الطرفين فيما يخص األزياء.
ريد  سعادة  وهّن  للمجلس  التنفيذية  الهيئة  عضوات  االجتماع  حضر 
سعيد  دالل  وسعادة  المزروعي،  اهلل  عبد  علياء  وسعادة  الشرياني،  حمد 
سلمى  والسيدة  المطروشي،  عبدالرحمن  هدى  والدكتورة  القبيسي، 
عقيدة المهيري، والسيدة  فاطمة خميس المزروعي، والدكتورة  شفيقة 

العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.
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