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الريادة في
تمكين المرأة

اإلمارات العربية المتحدة تسعى لتحقيق
التوازن بين الجنسين وضمان الفرص
االقتصادية للمرأة وتمكينها في
مختلف المجاالت ،خاصة على
صعيد مجالس اإلدارات
الطاقة« :أدنوك» تواصل البحث عن شركاء جدد الستكشاف فرص جديدة للنمو.

الصفحة 12

الصناعة :أهمية تطبيق التكنولوجيا بالنسبة لإلمارات ضمن مساعيها لتحقيق النمو االقتصادي.
المال :سوق أبوظبي العالمي يحتفي بمرور خمس سنوات على االبتكار.
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اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت

أواﻣـﺮ
اﻟـﺸــﺮاء

اﻟﻌﻘﻮد

ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﻮردﻳﻦ

اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ

ﺑـﺎﻗـﺔ ﻣـﺘـﻤـﻴـﺰة

ﻣـﻦ اﻟـﺨـــﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺒـﺘـﻜـﺮة
ﺳــﺠــﻞ ان
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التمهيد

في هذا العدد من مجلة «صوت األعمال» ،لنا وقفة مع المرأة
اإلماراتية التي كان لها الحظ األوفر من نهضة اإلمارات العربية
المتحدة ،وأستذكر في هذا المقام ،مقولة مأثورة للمؤسس
الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه يقول فيها« :ال شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة
اإلماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان الالئق بها..
يجب أال يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها» .فقد استمرت
الحكومة الرشيدة في تبني النهج الذي أرساه الشيخ زايد،
طيب الله ثراه ،وواصلت تمكين المرأة واالهتمام بها في
ّ
دعم عجلة التنمية في مختلف الجهات ،مثل الوزارات واألعمال
التنفيذية والمجتمعية.
ً
مؤخرا ،بيوم المرأة اإلماراتية ،اليوم
وقد احتفت الدولة
الذي يسلط الضوء ويشيد بالدور الرئيس الذي تقوم به في
تعزيز مسيرة البالد واالرتقاء بمكانتها حول العالم .ومما ال
ً
ً
كبيرا
شوطا
شك فيه ،أن اإلمارات العربية المتحدة قد قطعت
في تحقيق المساواة بين الجنسين على مر السنين .وإنني
ألشعر بالفخر يغمرني برؤية المزيد من اإلماراتيات وقد
تصدرن مجالس إدارات مختلف القطاعات بالدولة.
فعلى سبيل المثال تشكل المرأة اإلماراتية  %45من
القوى العاملة في قطاع الفضاء الوطني ،النسبة التي تعد
ً
عالميا .عالوةً على ذلك ،تقدمت
بين األكبر في قطاع الفضاء
نحو  1400امرأة لاللتحاق ببرنامج اإلمارات لرواد الفضاء،
متسلحات بالجرأة والوطنية لمساعدة الدولة في أهدافها
الستكشاف الفضاء.
ومع اقتراب موعد الذكرى الخمسين على قيام دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وفي خضم االستعدادات لخوض
غمار العقود الخمسة المقبلة ،فإن من األهمية بمكان
االستمرار في دعم المرأة وتمكينها للقيام بدورها على أكمل
وجه ،وبلوغ األهداف كافة.

من هذا المنطلق ،فإنني أشيد بمؤسسة آرورا 50
ومبادراتها المبتكرة ،مثل «برنامج  »20في ( 2020انظر
الصفحة  )6الذي يسعى الستقطاب مجموعة من السيدات
المؤهالت لتولي زمام القيادة في مجالس إدارات الشركات
والمؤسسات ،وتعزيز وجودهن.
وينبغي على جميع قادة األعمال في أنحاء البالد كافة
االستمرار في مواكبة التطور والمضي ُق ً
دما في توخي
النهج ذاته ،وبحث ُسبل تمهيد الطريق أمام النساء الطموحات
لالرتقاء بمستوياتهن المهنية وتبني المناصب اإلدارية
وعضوية مجالس اإلدارات في شركاتهم.
كما أنني أتفق مع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة
آل نهيان ،المؤسس الشريك لمؤسسة آرورا  50حين قالت:
«من خالل إتاحة الفرصة للمزيد من السيدات للعمل في
مجالس اإلدارات ،فإننا نثري نقاشات مجالس اإلدارات في
اإلمارات العربية المتحدة ،ونوفر بيئات عمل حيوية تسهم
في تحقيق أداء أفضل للعمليات التجارية».
ولكوننا نعمل في الوقت الراهن على وضع خطط
استباقية لعام  2021الستشراف المستقبل ،نضع بين يديك
أيها القارئ العزيز ،فرصة لطرح االقتراحات حول كيفية إثراء
المجلة بمحتوى وموضوعات أفضل ،وذلك من خالل تعبئة
استبيان خاص بمجلة «صوت األعمال» (لمزيد من المعلومات
انظر الصفحة  .)46شارك اآلن وقد تحظى بفرصة الفوز
بحاسوب لوحي «آي باد».

محمد هالل المهيري

مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

مجلة صوت األعمال  ،مجلة اقتصادية شهرية متخصصة تصدرها موتيڤيت ميديا جروب بالنيابة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
اإلدارة والتحرير ،هاتف+971 2 617 7419 :
اإلعالن والتسويق ،هاتف+971 2 617 7406 :؛ +971 4 427 3414؛ ص.ب ،662 :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكترونيahmeds@motivate.ae | m.haj@adcci.gov.ae :
الموقع الشبكيwww.adcci.gov.ae :
لالشتراك السنوي في أبوظبي والخارج 100 :درهم إماراتي أو ما يعادله ،إضافة إلى رسوم البريد.

أحد إصدارات موتيڤيت كونكت

مبنى ميديا ون ،مدينة دبي لإلعالم ،ص.ب  ،2331دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف +971 4 427 3000 :فاكس+971 4 428 2261 :
motivatemedia.com ;connect@motivate.ae

إن وجهات النظر الواردة في هذه المجلة ال تعكس بمجملها وجهة نظر غرفة أبوظبي أو الناشر.

أكتوبر 2020

3.

المحتويات

أكتوبر (تشرين األول) 2 0 2 0
الصفحة 18
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الريادة في تمكين المرأة

اإلمارات العربية المتحدة تسعى لتحقيق
التوازن بين الجنسين وضمان الفرص
االقتصادية للمرأة وتمكينها في مختلف
المجاالت ،خاصة على صعيد المجالس
اإلدارية وغيرها.

12

دعوةٌ الستكشاف آفاق النمو

بوصفها شركة عالمية رائدة في تحقيق
العوائد واألرباح التي تعود بالفائدة على
األطراف كافة ،تواصل شركة بترول أبوظبي
الوطنية (أدنوك) البحث عن شركاء جدد
الستكشاف فرص جديدة للنمو.

18

السبل إليه..
المستقبل وتمكين ُ

القمة العالمية للصناعة والتصنيع تسلط
الضوء على مدى أهمية تطبيق التكنولوجيا
بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة ،وسعيها
إلى تمكين التطور الصناعي والمضي ُق ً
دما
في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

24

فرص واعدة للتطور

لكون العاصمة اإلماراتية أبوظبي وجهة
جاذبة للشركات الناشئة ،تلتزم بتسريع وتيرة
الشراكات التي من شأنها دعم االبتكار في
قطاع التكنولوجيا.

 . 4صوت األعمال

28

خمس سنوات من الرؤية التنموية

منذ بدء عمليات سوق أبوظبي العالمي قبل
ً
نموا
 5سنوات ،شهد مركز المال الدولي
ً
ً
مركزا لالبتكار واإلبداع في
مطردا ليصبح
قطاع التكنولوجيا المالية.

34

أداء راسخ في القطاع العقاري

اتفاقية بقيمة  5,5مليارات دوالر أميركي
وتقارير عن أداء قوي يعزز نمو القطاع
العقاري في أبوظبي.
الصفحة 28

38

االستدامة ..في قلب الحدث

في حين أن العديد من الشركات في
ً
ً
كبيرا،
اهتماما
أبوظبي تولي االستدامة
فإن العاصمة اإلماراتية توجه دعوة لكبار
قطاع الصناعة لترسيخ نهج االستدامة في
ً
انسجاما مع
عملياتهم كافة ،التي تأتي
المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة في
دفع عجلة التطور الصناعي.

42

عالقة صداقة متميزة
واتجاهات جديدة..

رغم عالقة الصداقة التي تجمع بين اإلمارات
العربية المتحدة والمملكة المتحدة منذ القدم،
إال أن التطورات الحديثة أسهمت في تنشيط
العالقات التجارية الثنائية بين البلدين.

46

ً
يدا بيد نحو األفضل..

شارك اليوم في االستبيان وقد تحصل على
فرصة للفوز بحاسوب لوحي «آي باد».

48

األخبار

أهم أخبار ومشروعات غرفة أبوظبي.

 ﺳﻌﺎد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ... ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﻴﺔ

Customer Happiness Digital Platform

Online Services

ﺧــﺪﻣــﺎت إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧـﻴﺔ

Abu Dhabi
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Events & Conferences

ﻓـﻌــﺎﻟـﻴـﺎت وﻣــﺆﺗـﻤـﺮات

Suppliers Registration

ﺗـﺴــﺠـﻴـﻞ اﻟـﻤـﻮردﻳـﻦ

Legal Services

ﺧـﺪﻣـﺎت ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﻴــﺔ

Amicable Mediation ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻮدﻳﺔ

Contracts Review

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد

Consultancy Service

ﺧــﺪﻣــﺔ اﻻﺳــﺘـﺸــﺎرات

Service Cost Calculator ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮم

www.abudhabichamber.ae
Abu Dhabi Digital Chamber

اﻟــﺮﻗــﻤـﻴـﺔ

ﻏـﺮﻓـﺔ أﺑـﻮﻇﺒﻲ

الريادة في
تمكين المرأة
اإلمارات العربية المتحدة تسعى لتحقيق التوازن بين الجنسين وضمان الفرص االقتصادية للمرأة
وتمكينها في مختلف المجاالت ،خاصة على صعيد المجالس اإلدارية وغيرها.

تُ ظهر

اإلمارات العربية المتحدة على الدوام التزامها باعتماد
أفضل الممارسات لضمان حياة كريمة لجميع سكانها،
خاصة المرأة التي تعد من الركائز المهمة في تشكيل مستقبل الوطن ،وهو
األمر الذي أشارت إليه الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ،الرئيس
التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل االستدامة العالمية ،مؤسس مؤسسة
حلقة األمل ومبادرة تمكين المرأة باإلمارات ،والتي تدعو إلى منح المرأة
مناصب قيادية في مجالس اإلدارات للشركات العاملة في الدولة ،وتقول:
«المرأة اإلماراتية ستبقى من أهم الركائز المساهمة في تشكيل مستقبل
الوطن ،وتقع المسؤولية على كل الهيئات والمؤسسات لالستفادة من
إمكانات وكفاءات السيدات الموهوبات للمشاركة بشكل إيجابي في
االقتصاد».
جاء تصريحها هذا خالل «قمة المجالس» االفتراضية بتنظيم «آرورا »50
التي امتدت على يومين ،وحضرها عدد من الوزراء ورؤساء مجالس اإلدارات
وعدد من سيدات األعمال وشخصيات مؤثرة من القطاع الخاص بهدف تعزيز
مشاركة المرأة في مجالس اإلدارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 . 6صوت األعمال

الموارد البشرية
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وتهدف المؤسسة التي جاءت نتيجة لشراكة بين الشيخة
شما وديانا وايلدو إلى إيجاد حل للمشكالت العالمية التي
تتطلب تعاون المجتمعات كافة لدفع عجلة التغير اإليجابي
ُقدم ًا وابتكار الحلول .ومن أبرز مشروعات المؤسسة لهذا
العام «برنامج  »20في  2020الذي يهدف إلى تحقيق
التوازن بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات ويسعى
الستقطاب شريحة واسعة من النساء ،حيث يتيح البرنامج
فرصة حصرية لعشرين سيدة وتمكينهن من المشاركة في
برنامج تنمية مهنية احترافية على مدى عام كامل ،يكتسبن
خالله خبرات قيادية.
ويوفر البرنامج الذي ينطلق الشهر الحالي ،التدريب على
مهارات اإلدارة العليا والتوجيه والتدريب التنفيذي وحضور

 . 8صوت األعمال

تطالب «آرورا »50
بإتاحة الفرصة للمزيد
من السيدات للعمل
وتمكينهن في مجالس
إدارات الشركات العاملة
في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
تشكل المرأة ما يزيد
على  %80من إجمالي
القوى العاملة في مجمع
ستراتا للصناعات.

نقاشات المائدة المستديرة وورش عمل التمويل ،والتدريب
اإلعالمي إضافة إلى مجموعة من فرص بناء العالقات.
وبمناسبة إطالق هذا البرنامج مطلع العام الحالي ،تقول
الشيخة شما« :يعد هذا البرنامج مبتكراً ،ويتمحور حول إنشاء
مسار مهني شامل يساعد في الوصول إلى تكافؤ الفرص.
ومن خالل إتاحة الفرصة للمزيد من السيدات للعمل في
مجالس اإلدارات ،فإننا نثري نقاشات مجالس اإلدارات في
اإلمارات العربية المتحدة ،ونوفر بيئات عمل حيوية تسهم
في تحقيق أداء أفضل للعمليات التجارية.
وأضافت الشيخة شما« :من خالل المساواة والتمثيل
المتوازن في المجالس ،يمكننا تحفيز ثقافة التفكير
الجماعي وزيادة التنافسية».
على نحو متصل ،تسهم كل من شركة بترول أبوظبي
الوطنية (أدنوك) وشركة مبادلة لالستثمار وبنك أبوظبي
األول وسوق أبوظبي العالمي وغيرها في دعم وإنجاح هذه
المبادرة.
تقول الشيخة شما« :من خالل قيادة مجلس التوازن بين
الجنسين رسخت اإلمارات العربية المتحدة نفسها دولة رائدة
وأنموذج ًا عالمي ًا للتوازن بين الجنسين .ونسعى لمواصلة
ال عملي ًا
هذا النهج عبر برنامج  20في  2020الذي يوفر ح ً
لمجالس إدارات الشركات وللسيدات الطموحات».
وقــد أعلنت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة
آل نهيان ،خالل «قمة المجالس» عن توقيع مذكرة تفاهم
واسعة النطاق بين «آرورا  »50وهيئة األوراق المالية والسلع.
وتهدف المذكرة إلى تسريع وتيرة جهود تمكين المرأة
اقتصادي ًا وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارات الشركات
الحكومية وشركات القطاع الخاص بما يتوافق وأفضل
الممارسات الدولية .إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية في
أسواق األوراق المالية وتأسيس الخدمات المالية ،وتبادل

الموارد البشرية

ال عن إقامة
اإلحصاءات والمعلومات والخبرات والبحوث ،فض ً
المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة ،والتعاون
من أجل التأهيل والتعليم والتوعية.
سبل تعزيز وتنمية العالقات
كما تناولت «قمة المجالس» ُ
بين رؤساء مجالس اإلدارات الحاليين من النساء ونظيراتهن
من المواهب النسائية الناشئة ،وأسفر ذلك عن اإلعالن عن
منصة «منارات» ،وهي أول منصة رسمية للقيادات النسائية
في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق أبوظبي
لــأوراق المالية وسوق دبي المالي ،وذلك بهدف تعزيز
التوازن بين الجنسين.
تقول الورا جيرستين ،رئيس مصالح الموظفين في شركة
أكسا جلف وعضو في منصة «منارات»« :خالل السنوات
الخمس الماضية شهدنا نمو ًا في عدد السيدات العامالت
بمناصب عليا في الشركات .ومع ذلك ،ولتحقيق التوازن
بين الجنسين في مجالس اإلدارات ،فإن التعامل والتواصل
والتعاون مع اآلخرين حول التجارب الناجحة تعد من العوامل
المهمة بقدر أهمية تطوير مهارات المرأة».
وأضافت الورا« :تأتي منصة منارات لتعزيز ودعم إنجازات
اإلمارات العربية المتحدة في تحقيق التوازن بين الجنسين
على مستوى المناصب العليا».

ً
فرصا غير مسبوقة لإلماراتيات
«تتيح مصدر
للمشاركة في إدارة وتنفيذ مجموعة من
المشروعات الضخمة التي تطورها الشركة على
مستوى المنطقة والعالم».
فاطمة الشايجي،
مدير مساعد في إدارة األصول بشركة مصدر

«بينما تنطلق شركة ستراتا للتصنيع في مرحلتها
التالية من النمو في صناعة الطيران ،نحرص على
مواصلة جهودنا لتطوير وتمكين الجيل القادم من
القيادات اإلماراتية».
إسماعيل علي عبدالله،
الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع

وقد اختتمت «قمة المجالس» قبل يوم واحد من احتفال
دولة اإلمارات العربية المتحدة بـ «يوم المرأة اإلماراتية»
الذي صادف  28من شهر أغسطس الماضي .وبالنظر
إلى المستقبل انطلق يوم المرأة اإلماراتية تحت شعار
«التخطيط للخمسين :المرأة سند للوطن».
مما ال شك فيه أن المرأة تقوم بدور محوري في االرتقاء
باإلمارات العربية المتحدة وتطورها المستمر .فال تشغل
المرأة ما يقرب من ثلث المناصب الوزارية في الحكومة
فحسب ،بل تقود أيض ًا بشكل مطرد ،عجلة نمو مختلف
القطاعات والصناعات العامة والخاصة.
ووفق ًا لوكالة أنباء اإلمارات (وام) ،فقد أشارت البيانات
في عام  2015إلى أن أكثر من  21ألف سيدة يدرن مشروعات
بقيمة  40مليار درهم.
عالوة على ذلك ،تشكل المرأة ما يزيد على %80
من إجمالي القوى العاملة في مجمع ستراتا للصناعات،
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
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عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،خالل
زيارة له لمقر ستراتا للتصنيع بمدينة العين مطلع العام
الحالي« :إنه أمر يبعث على الفخر ،ويؤكد إلهامهن للعمل
في مختلف القطاعات دون استثناء .أنا فخور بالمرأة
اإلماراتية ودورهــا في هذه الشركة التي تعد مصدر فخر
للصناعات الوطنية».
من جهته ،صرّح إسماعيل علي عبداهلل ،الرئيس التنفيذي
لشركة ستراتا للتصنيع بقوله« :يسعدني شخصي ًا أن أكون
ضمن فريق عمل يوفر مثل هذه الفرص لتمكين النساء في
قطاع يهيمن عليه الرجال عادةً ».

كان للمرأة اإلماراتية دور
رائد في تجهيز «مسبار
األمل» الذي انطلق
بمشروع تاريخي إلى
كوكب المريخ في شهر
يوليو من العام الحالي.

طلبات التقديم لبرنامج اإلمارات لرواد الفضاء
في نسخته الثانية

إجمالي

الطلبات

4,305
%33
إناث
المصدر :مركز محمد بن راشد للفضاء
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وأضاف« :بينما تنطلق الشركة في مرحلتها التالية من
النمو في صناعة الطيران ،نحرص على مواصلة جهودنا
لتطوير وتمكين الجيل القادم من القيادات اإلماراتية».
وفي شركة مصدر بلغت نسبة اإلماراتيات  %75من
مجموع الموظفات ،حيث تنتهج الشركة التي تعد رائدة
في قطاع الطاقة النظيفة على الصعيد العالمي ،عدد ًا من
المبادرات لتثقيف المرأة اإلماراتية حول الطاقة المتجددة
والمستدامة ،وتقود منصة «المرأة في الطاقة المستدامة
والبيئية والمتجددة».
إضافة إلــى ذلــك ،تشكل النساء نسبة  %55من
الملتحقين ببرنامج القادة الناشئين ،و %4من المنتسبين
في برنامج رواد النجاح و %80من منتسبي برنامج
اإلرشاد والتوجيه.
تقول فاطمة الشايجي ،مدير مساعد في إدارة األصول
بشركة مصدر« :تتيح مصدر فرص ًا غير مسبوقة لإلماراتيات
للمشاركة في إدارة وتنفيذ مجموعة من المشروعات
الضخمة التي تطورها الشركة على مستوى المنطقة
والعالم» .وأضافت الشايجي« :يشهد قطاع الطاقة
المتجددة زيادة كبيرة في عدد النساء العامالت ضمن
مشروعاته المختلفة».
وأظهرت أرقام حديثة صادرة عن وزارة التغير المناخي
ّ
تشغل  224امرأة 95 ،منهن يعملن في المجاالت
والبيئة أنها
التقنية ،حيث تشكل  %45من إجمالي الموظفين وتشغل
 %48من المناصب القيادية.
يقول معالي الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي،
وزير التغير المناخي والبيئة« :تفخر وزارة التغير المناخي
والبيئة بحضور العنصر األنثوي في مختلف أقسامها
وإداراتها وقيادة الطريق نحو تمكين المرأة اإلماراتية في
التنمية المؤسسية».
وفي نطاق آخر يبعث على الفخر في اإلمارات العربية
المتحدة ،تشكل المرأة اإلماراتية نحو  %45من القوى
العاملة في قطاع الفضاء الوطني ،حيث يتمتع القطاع

الموارد البشرية

بأعلى نسبة توظيف للمرأة في العالم ،فالمرأة شاركت
في عملية تصنيع وإعداد األقمار االصطناعية اإلماراتية ،مثل
«خليفة سات» الذي تم إطالقه عام  ،2018و«مسبار األمل»
الذي انطلق بمشروع تاريخي إلى كوكب المريخ في يوليو
العام الحالي.
وفــي مطلع العام الحالي ،تقدمت  1400امــرأة
إماراتية لبرنامج اإلمارات لرواد الفضاء الهادف إلى إيجاد
رائدي فضاء إماراتيين يسهمان في تعزيز مسيرة اإلمارات
الستكشاف الفضاء.
واحتفاء بيوم المرأة اإلماراتية ،أطلقت جمعية البيت
ً
متوحد مبادرة «تمكين رائدات األعمال» لمساعدة المرأة
في تطوير وإحياء أفكار أعمالهن.
جاء ذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع
ومؤسسة الرعاية االجتماعية وشــؤون القصر بهدف
اإلسهام في رفع عددهن في قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة من خالل توفير اإلرشاد والتوجيه في مجال
ريادة وتطوير األعمال إضافة إلى التدريب في مختلف
التخصصات مثل إدارة المشاريع والشؤون المالية وحسابات
التكاليف وغيرها.
تقول موزة عبيد الناصري ،الرئيس التنفيذي باإلنابة في
صندوق خليفة لتطوير المشاريع« :سيسهم الصندوق في
نجاح هذه المبادرة من خالل توفير االستشارات والدورات
التدريبية الالزمة بما يؤكد اهتمامه برائدات األعمال ومنحهن
أولوية في معظم خططه ومبادراته التي تؤكد دور المرأة
في دعم مسيرة التنمية المستدامة».
هذا وقد أشاد تقرير للبنك الدولي بجهود اإلمــارات
العربية المتحدة المستمرة لتمكين المرأة ،حيث جاءت
الدولة ضمن أفضل  10اقتصادات تحسن ًا في مؤشر التوازن
بين الجنسين منذ عام .2017

«سيسهم صندوق خليفة لتطوير المشاريع في نجاح

هذه المبادرة من خالل توفير االستشارات والدورات
التدريبية الالزمة بما يؤكد اهتمامه برائدات األعمال

ومنحهن أولوية في معظم خططه ومبادراته».
موزة عبيد الناصري،
الرئيس التنفيذي باإلنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع

ً
تحسنا في مؤشر التوازن بين الجنسين منذ عام 2017
أفضل  10اقتصادات
نتيجة مؤشر
النساء,
األعمال
التجارية
والقانون
2020

مستوى
التحسن

المملكة العربية
السعودية

70.6

38.8

اإلمارات العربية
المتحدة

56.3

29.4

نيبال

73.8

18.1

جنوب السودان

70.0

18.1

ساو تومي
وبرينسيبي

86.3

11.9

االقتصاد

البحرين

46.3

8.8

جمهورية
الكونغو
الديمقراطية

78.8

8.8

جيبوتي

68.1

8.8

األردن

40.6

8.8

تونس

70.0

8.8

الحركة
والتنقل

أماكن
العمل

الدخل

المصدر :البنك الدولي

الزواج

ُ
األبوة

ريادة األعمال

األصول

التقاعد
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ٌ
دعوة الستكشاف
آفاق النمو
بوصفها شركة عالمية رائدة في تحقيق العوائد واألرباح التي تعود
بالفائدة على األطراف كافة ،تواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدنوك) البحث عن شركاء جدد الستكشاف فرص جديدة للنمو.

تستمر

«أدنــوك» التي تعد إحدى شركات الطاقة الرائدة بفضل
استراتيجيتها البناءة ونهجها الرامي إلى قيادة المستقبل،
في البحث عن شراكات جديدة لتسليط الضوء على المزيد من فرص النمو الواعدة
ضمن مختلف سلسلة عملياتها.
وجاءت دعوة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للبحث عن فرص استثمارية
جديدة عبر معالي الدكتور سطان بن أحمد الجابر ،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها ،خالل
جلسة حوارية افتراضية مع دانييل يورغن ،الخبير االقتصادي العالمي البارز نائب رئيس
مؤسسة أي إتش إس ماركيت والمؤلف الفائز بجائزة بُليتزر.
وسلط معالي الدكتور الجابر الضوء على النهج الذي تتبناه دولة اإلمارات العربية
المتحدة في استقطاب الفرص االستثمارية العالمية الرائدة ،وذلك على الرغم من
تداعيات جائحة وباء كورونا على االقتصاد العالمي.
فعلى سبيل المثال ،دخلت «أدنوك» ،في شهر يونيو ،مع مجموعة من المستثمرين
العالميين والمؤسسات الرائدة في البنية التحتية الرائدة ،في صفقة تاريخية بقيمة
 76مليار درهم ( 20,7مليار دوالر أميركي) لتطوير البنية التحتية للطاقة.
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وبموجب هذه االتفاقية ،سيستحوذ االئتالف المكون من
«جلوبال إنفراستركشر بارتنرز» ،و«بروكفيلد إلدارة األصول»،
و«صندوق الثروة السيادية السنغافوري» ،و«مجلس صندوق
معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو» ،و«إن إتش
لالستثمار واألوراق المالية» و«سنام» ،على نسبة  %49في
شركة أدنوك ألنابيب الغاز ذ.م.م التي تم إنشاؤها حديثاً،
والتي تمتلك حقوق استخدام  38من خطوط األنابيب
بطول إجمالي يبلغ  982,3كيلومتر ،في حين تمتلك
«أدنوك» حصة األغلبية بواقع .%51
ووفق ًا لشروط وأحكام االتفاقية والحصول على
موافقات الهيئات التنظيمية المعنية ،ستقوم «أدنوك
ألنابيب الغاز» باستئجار الحصة التي تمتلكها «أدنوك» في
مجموعة من أصول أنابيب نقل الغاز لمدة  20عام ًا مقابل
الحصول على حق استخدام تلك األصول بتعرفة تستند
إلى الكميات .ومن شأن هذه االتفاقية تحقيق وفورات
وعوائد لـ «أدنوك» تزيد على  37,1مليار درهم ( 10,1مليارات
دوالر أميركي).
إنها صفقة بارزة ..هكذا وصف معالي الدكتور الجابر
االتفاقية ،وأضــاف« :تمثل هذه الصفقة إضافة نوعية
لسجل دولة اإلمارات العربية المتحدة الناجح والمتميز في
استقطاب االستثمارات األجنبية االستراتيجية ،كما تعكس
ثقة المستثمرين العالميين في أدنوك ومشروعاتها».
إضافةً إلى ذلك ،في شهر أغسطس من العام الحالي،
قامت شركة أدنــوك لإلمداد والخدمات ،ذراع الشحن
والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك التي تقوم
بشحن النفط والغاز والمنتجات البترولية للعمالء في جميع
أنحاء العالم ،بتأسيس شركة إيه دبليو للمالحة ،بالشراكة
مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية.
وستقوم «أيه دبليو للمالحة» التي تم تسجيلها في
سوق أبوظبي العالمي ( )ADGMفي اإلمارات العربية
المتحدة ،بإدارة وتشغيل أسطول متنوع من ناقالت الغاز
العمالقة وناقالت المنتجات التي ستنقل منتجات «أدنوك»
إلى قواعد التصنيع التابعة لمجموعة وانهوا في الصين
ومختلف أنحاء العالم .وفي الوقت نفسه ،ستستفيد الشركة

ً
تماشيا مع
«يأتي تأسيس شركة أيه دبليو للمالحة

استراتيجية أدنوك للنمو الذكي ،حيث تعد هذه الشراكة

مثاال آخر على نجاح أدنوك في إبرام شراكات استراتيجية
ً
في أسواق النمو الرئيسة وتوليد فرص جديدة وتعزيز

القيمة من عملياتها في قطاع التسويق والتجارة».

معالي الدكتور سطان بن أحمد الجابر،
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي
الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها،
أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن تحقيق
صافي أرباح بقيمة  910ماليين درهم
عن النصف األول لعام 2020
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يعد مشروع تعزيز مرونة عمليات

تكرير النفط الخام بالرويس

الذي تصل تكلفته إلى 12,8

مليار درهم ،محركاً أساسياً في

تنفيذ استراتيجية أدنوك 2030

للنمو الذكي في مجال التكرير

والبتروكيماويات.

الجديدة من الفرص األخرى في األسواق العالمية لزيادة كفاءة
األداء التجاري ألسطولها.
إلى ذلك ،أوضح معالي الدكتور الجابر أن هذه االتفاقية
الجديدة عززت أواصر العالقات بين الشركتين ،إذ جاءت في
أعقاب إبرام «أدنوك» اتفاقية طويلة األجل مدتها  10سنوات
مع مجموعة «وانهوا» في شهر نوفمبر عام .2018
وأضاف معاليه« :يأتي تأسيس شركة أيه دبليو للمالحة
تماشي ًا مع استراتيجية أدنوك للنمو الذكي ،حيث تعد
ال آخر على نجاح أدنوك في إبرام شراكات
هذه الشراكة مثا ً
استراتيجية في أسواق النمو الرئيسة وتوليد فرص جديدة
وتعزيز القيمة من عملياتها في قطاع التسويق والتجارة».
من ناحيته ،يقول لياو زينجتاي ،رئيس مجموعة
وانهوا الصينية للصناعات الكيميائية« :ستعزز الشركة
الجديدة التعاون االستراتيجي بين أدنوك ووانهوا .وستضمن
أيضاً ،اإلمــداد المستقر لشحنات غاز البترول المسال
والمنتجات البترولية األخرى لوانهوا» .وأضاف« :سيسهم هذا
التعاون في دعم المشروع الصيني العالمي حزام واحد -
طريق واحد».
وفي الشهر ذاته ،أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدنوك) عن «تقدم كبير» في مشروع تعزيز مرونة عمليات
تكرير النفط الخام بالرويس مع اكتمال ما يصل إلى %73
من المشروع.

حقق مشروع تعزيز
مرونة عمليات تكرير
النفط الخام بالرويس،
ً
ً
كبيرا على
تقدما
مستوى البنية التحتية.

ويعد المشروع الذي تصل تكلفته إلى  12,8مليار درهم
( 3,5مليارات دوالر أميركي) ،محرك ًا أساسي ًا في تنفيذ
استراتيجية أدنوك  2030للنمو الذكي في مجال التكرير
والبتروكيماويات .ويتيح المشروع لشركة أدنوك معالجة
خام زاكوم العلوي المستخرج من حقول النفط البحرية في
أبوظبي ،إلى جانب  50نوع ًا مختلف ًا من الخامات األخرى،
وذلك بعد أن كانت عملياتها للتكرير تعتمد بشكل رئيس
على معالجة خام مربان المستخرج من الحقول البرية في
ال عن إتاحة إمكانية
إمارة أبوظبي على مدى  40عاماً ،فض ً
تصدير المزيد من خام مربان ذي القيمة العالية.
وسيتيح المشروع عند اكتماله في منتصف عام ،2022
معالجة ما يصل إلى  420ألف برميل من أنواع النفط
ال وحموضة يومياً ،وذلك من مجمل الطاقة
الخام األكثر ثق ً
التكريرية للمصفاة في الرويس التي تصل إلى  840ألف
برميل يومياً.
منذ إعالن المجموعة عن استراتيجية أدنــوك 2030
للنمو الذكي في مجال التكرير والبتروكيماويات في عام
 ،2018تمكنت «أدنوك» من استقطاب استثمارات أجنبية
كبيرة في الرويس ،وتوسيع شراكاتها في مجاالت التكرير
واألسمدة وأصول البنية التحتية لخطوط األنابيب .ومنذ عام
 ،2019تعمل أدنوك للتكرير كمشروع مشترك بين «أدنوك»
وشركتي الطاقة األوروبيتين «إيني» و«أو إم في».
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من ناحية أخرى ،و ّقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدنوك) وشركة القابضة ( )ADQمؤخراً ،اتفاقية إلنشاء
منصة استثمارية جديدة لتطوير وتمويل واإلشــراف
على إقامة مشروعات صناعية ضمن مجمع الرويس
للمشتقات البتروكيماوية ،وتعزيز مكانته بوصفه مجمع ًا
صناعي ًا تنافسي ًا لالستثمارات األجنبية المباشرة ،ودعم
استراتيجية دولة اإلمارات العربية المتحدة للنمو في قطاع
الصناعة والكيماويات.
ووفق ًا لالتفاقية ،ستتضافر جهود «أدنوك» و«القابضة
 »ADQلتقييم وتنفيذ استثمارات مشتركة في مجموعة من
المشروعات في مجال الكيماويات .وتُجري الشركتان دراسة
جدوى شاملة لتطوير مشروعات محددة في «الرويس»،
والتعاون في تنفيذ المشروعات التي تمتلك إمكانات
كبيرة لتأسيس وتعزيز القيمة .وبعد إتمام دراسات الجدوى
سيتم اإلعالن عن تفاصيل المشروعات المستهدفة والفرص
المتاحة للمستثمرين والشركاء الجدد.
ومع األخذ باالعتبار كل ما ُذكر آنفاً ،أوضح كل من
معالي الدكتور الجابر ودانييل يورغن خالل الجلسة الحوارية
االفتراضية أن أدنوك ترحب بالشراكات الجديدة التي تعود
بالمنفعة االقتصادية ،حتى في ظل الظروف الراهنة التي
فرضتها جائحة كورونا.
يقول معالي الدكتور الجابر« :نحن مستمرون في
استراتيجيتنا لالستثمار الذكي التي تركز على زيادة القيمة
وتوظيف رأس المال بشكل أكثر كفاءة وفعالية وتعزيز
اإلدارة االستباقية ألصولنا ،ونحن نواصل االستفادة من
الفرص المحلية وتنفيذ استثمارات ذكية لتوسعة عملياتنا
التشغيلية ،خاصة في مجال التكرير والبتروكيماويات بما
يسهم في دفع عجلة النمو الصناعي في دولة اإلمارات
العربية المتحدة وتعزيز القيمة المحلية المضافة».
وأضاف معاليه« :أمامنا فرص كبيرة ،خاصة عند األخذ
باالعتبار البنية التحتية المتكاملة ،وتوفر المواد الخام عالية
الجودة ،والموقع الجغرافي االستراتيجي والمتميز لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،حيث يمكننا االستفادة من هذه
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يعمد «طموح »
البرنامج التابع لشركة
أدنوك للتوزيع ،إلى
تأهيل وتدريب الشباب
اإلماراتيين لتبني األدوار
الريادية في مختلف
شبكة عملياتها.

«ستعزز الشركة الجديدة التعاون االستراتيجي بين
ً
أيضا ،اإلمداد المستقر
أدنوك ووانهوا .وستضمن
لشحنات غاز البترول المسال والمنتجات البترولية
األخرى لوانهوا».
لياو زينجتاي،
رئيس مجموعة وانهوا الصينية للصناعات الكيميائية

الطاقة

قامت «أدنوك» ومجموعة

وانهوا الصينية للصناعات
الكيميائية بتوقيع اتفاقية
شراكة لتدشين شركة أيه

دبليو للمالحة.

العوامل مجتمعة لتحفيز النمو المستدام .ونحن مستمرون
بالعمل على توفير فرص استثمارية وشراكات مربحة
للمستثمرين المستقبليين .وأود هنا أن أوجه دعوة مفتوحة
للشركاء الحاليين والجدد الستكشاف آفاق التعاون وفرص
النمو الذكي في مختلف جوانب ومجاالت ومراحل األعمال
وسلسلة القيمة في أدنوك».
وفي الحديث عن ديناميكيات القطاع ،أفاد معالي
الدكتور الجابر ،بأن قدرة «أدنوك» في مواجهة التحديات
الراهنة التي فرضها وباء كورونا تُعزى إلى النقلة النوعية
التي نفذتها على مدى السنوات األربــع األخيرة بفضل
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ويقول
معاليه« :لقد أكدت الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم
حالي ًا على الرؤية بعيدة المدى والفكر االستباقي والنظرة
المستقبلية السديدة للقيادة الرشيدة ،حيث استطاعت
أدنوك بفضل توجيهات ودعم القيادة تنفيذ نقلة نوعية
متكاملة وشاملة أسهمت بشكل كبير في االرتقاء باألداء،
وتعزيز المرونة والتنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية في
عمليات ومراحل قطاع النفط والغاز كافة».
وأضاف« :لقد ركزنا خالل النقلة النوعية بشكل أساسي
على العوامل التي يمكننا التحكم بها ،مثل خفض
التكاليف ،وهو توجه مستمر في أدنوك .وبفضل ذلك ،نجحنا
في المحافظة على مرونتنا في ظل الظروف الراهنة مع
االستمرار في تحقيق التقدم ضمن أولوياتنا االستراتيجية».
لقد جاءت الجلسة الحوارية االفتراضية لمعالي الدكتور
سلطان الجابر بعد بضعة أيام من إعالن «أدنوك للتوزيع» عن
تحقيق صافي أرباح قدره  910ماليين درهم عن النصف األول

«أيه دبليو للمالحة»
ستعمل على إدارة
وتشغيل أسطول
متنوع من ناقالت
الغاز العمالقة
وناقالت المنتجات.

لعام  ،2020حيث بلغ صافي األرباح للربع الثاني من العام
نحو  511مليون درهم.
ووفق ًا لوكالة أنباء اإلمارات (وام) ،بلغت سيولة الشركة
 5,2مليارات درهم في  30يونيو  ،2020بما في ذلك 2,4
مليار درهم في صورة نقدية ،و 2,8مليار درهم في صورة
تسهيالت ائتمانية غير مستغلة.
وقامت الشركة التي تم تصنيفها في المرتبة األولى
بين شركات البيع بالتجزئة على مستوى الشرق األوسط
ضمن قائمة فوربس العالمية ألفضل  100شركة للعام
 ،2020بافتتاح  25محطة جديدة خالل النصف األول من
العام الحالي.
عالوةً على ذلك ،قامت «أدنوك للتوزيع» بتخريج 254
موظف ًا من الكوادر الوطنية وتأهيلهم إلدارة المحطات
ضمن برنامج «طموح» التابع للشركة بالتعاون مع كليات
التقنية العليا.
في هذه المناسبة ،أكد أحمد الشامسي الرئيس
التنفيذي باإلنابة لشركة أدنوك للتوزيع ،أن تطوير موظفي
الشركة جزء ال يتجزأ من جهودهم المستمرة للنمو والنجاح
مستقبالً ،حيث يقول« :التزامنا بتطوير كوادرنا المواطنة
يأتي ضمن جهودنا لتطبيق رؤية اإلمارات .»2021
وأضاف« :لقد سررت جد ًا بالتعاون مع كليات التقنية
العليا واالستفادة من خبرتها الواسعة في وضع مناهج
خاصة لتطوير كوادرنا المواطنة لدعمهم في التطوّر
الوظيفي .كما أتطلع لمتابعة نجاح أول دفعة من خريجي
برنامج طموح في رحلتهم نحو التميّز الذي سعوا إليه بكل
جد ومثابرة».
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المستقبل
وتمكين
السبل إليه..
ُ
القمة العالمية للصناعة والتصنيع تسلط الضوء على مدى
أهمية تطبيق التكنولوجيا بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة،
وسعيها إلى تمكين التطور الصناعي والمضي ُقدم ًا في تحقيق
نمو اقتصادي مستدام.

ّ
تمثل

ال لتعزيز األداء الصناعي وتمكين التكامل
التقنيات المتطورة مدخ ً
بين مختلف القطاعات بشكل أفضل ،وتعد اإلمارات العربية المتحدة
في مقدمة دول العالم التي واكبت أهمية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة منذ زمن.
وأشاد الوزراء والمسؤولون اإلماراتيون بنهج التفكير الشامل واالستباقي الذي
تتبناه الدولة في تبني الثورة الصناعية الرابعة ،وذلك خالل القمة العالمية للصناعة
عقدت افتراضي ًا عبر تقنية الفيديو مطلع شهر سبتمبر من العام
والتصنيع التي ُ
الحالي.
وخالل القمة تمكن قادة العالم وصانعو السياسات وعدد كبير من الرؤساء
التنفيذيين والخبراء في حلول العالم ،من التعرف إلى ماهية االستراتيجية التي
وضعتها اإلمارات العربية المتحدة ،والهدف من وراء تدشين وزارة الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة المعنية بتنمية الصناعات الوطنية وزيادة التنافسية والمرونة ،وتعزيز
ال عن اإلسهام في تنويع االقتصاد.
القيمة المحلية المضافة ،فض ً
وأفاد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ،وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،
في كلمة ألقاها خالل القمة االفتراضية ،بأنه من خالل نشر وتطبيق التقنيات الحديثة،
فإن الحكومة اإلماراتية تعمل على إرساء ركائز اقتصاد قائم على المعرفة ،وبناء
منظومة توفر وتدعم خلق وظائف مستدامة .وأضاف معالي الدكتور الجابر« :نسعى
إلى تحقيق قيمة أعلى من قطاعاتنا الحيوية التي نمتلك فيها مزايا تنافسية ،مثل
الطاقة والبتروكيماويات والمعادن وسالسل التوريد والخدمات اللوجستية ،إضافة
إلى استهداف القطاعات التي تعزز االكتفاء الذاتي ،مثل المياه والزراعة والغذاء.
وسنعمل أيضاً ،على توفير قيمة مضافة من قطاعات جديدة واعدة ،مثل التكنولوجيا
الحيوية ،والصحة ،والصناعات الدوائية».
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الصناعة
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«فرضت تداعيات وباء كورونا على جميع دول العالم أن
تركز على تعزيز مرونتها وزيادة مخزوناتها االستراتيجية،
وأن تُ سرع في نشر وتطبيق تقنيات وابتكارات العصر
الصناعي الرابع .وتيقن دولة اإلمارات العربية المتحدة
بشكل تام أن التكنولوجيا المتطورة تقوم بدور محوري
في حماية وتعزيز سالسل التوريد العالمية».
معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
يذكر أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع أطلقت
للمرة األولــى في عام  ،2015المبادرة المشتركة بين
اإلمارات العربية المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية (يونيدو) ،بوصفها منصة عالمية تهدف إلى مد
الجسور بين شركات التصنيع وخبراء التكنولوجيا والجهات
الحكومية وغير الحكومية ،الستكشاف وتسخير الثورة
الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي باإلمكانات
والفرص التي تمكنه من أداء دور محوري في خدمة االقتصاد
العالمي .وعلى الرغم من انعقاد القمتين السابقتين في
العاصمة أبوظبي (في عام  ،)2017وفي يكاترينبورغ قلب
قطاع الصناعة بروسيا (في عام  ،)2019إال أن نسخة العام
الحالي أقيمت افتراضي ًا عبر تقنية الفيديو نتيجة لتفشي
وباء كورونا المستجد.
في الواقع ،إن التحديات والفرص التي فرضتها جائحة
كورونا جاءت في صميم الموضوعات التي تناولتها القمة.
وقد أشــار معالي الدكتور الجابر الرئيس المشارك
في القمة ،إلى دور «كوفيد  »19 -في تسريع التحول
الرقمي ،وكيف تكرّس دولة اإلمــارات العربية المتحدة
التكنولوجيا لدعم سلسلة التوريد الخاصة بها خالل األوقات
العصيبة الراهنة.
يقول معاليه« :فرضت تداعيات وباء كورونا على جميع
دول العالم أن تركز على تعزيز مرونتها وزيادة مخزوناتها
االستراتيجية ،وأن تُسرع في نشر وتطبيق تقنيات وابتكارات
العصر الصناعي الرابع» .وأوضح معاليه أيضاً ،أن دولة
اإلمارات العربية المتحدة على يقين تام بأن التكنولوجيا
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معالي الدكتور سلطان
بن أحمد الجابر ،وزير
الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة ،في أول
اجتماع له مع المجلس
التنسيقي للصناعة.

المتطورة تقوم بدور محوري في حماية وتعزيز سالسل
التوريد العالمية.
وأضاف معاليه« :إن استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي
من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في أداء
قطاعات الصناعة والتصنيع .كما يوفر توظيف البيانات
الضخمة رؤى دقيقة تتيح اتخاذ قــرارات فورية لمعالجة
الثغرات ،في حين تسهم تقنية تعلم اآللة في تسريع نقل
المعارف والخبرات الضرورية بين مختلف القطاعات».
وفي حديثه أيضاً ،أمام الحضور ،أوضح بدر العلماء،
رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع

الصناعة

والمدير التنفيذي لوحدة صناعة الطيران التابعة لشركة
مبادلة لالستثمار (مبادلة) ،أن المجتمع العالمي يحتاج
بأسره إلى فترة نقاهة في الوقت الحالي ،تمكنه من إيجاد
السبل للمضي ُقدم ًا في ضوء انتشار وباء كورونا ،مشير ًا
إلى أن المستقبل يحمل معه تحوالت جذرية ستؤثر في
القطاعات وشرائح المجتمع كافة ،وأن قطاع الصناعة ليس
ببعيد عن هذه التحوالت الكبرى ،ويقول« :لقد حولت أزمة
كورونا تركيز دول العالم من اآلفاق البعيدة إلى المحيط
القريب ،وكانت بمثابة تذكير بأهمية تنمية األسواق المحلية
واإلقليمية وتطويرها وزيادة الحاجة إلى سالسل قيمة أكثر
قدرة على التعامل مع األزمات».
وأضاف العلماء« :يجب على قطاع الصناعة تحقيق
التوازن بين بناء سالسل توريد فاعلة وتنافسية ،وبناء
القدرات الصناعية المحلية القوية والمؤهلة».
وأكد العلماء أيضاً ،أن التغلب على هذه التحديات
يتطلب نقلة نوعية نحو «اإلدارة التعاونية» بين أصحاب
المصلحة .وعلى شركات القطاع الخاص أن تأخذ بزمام
المبادرة وتسهم في تسريع عملية التحول الرقمي ،بينما
تركز الحكومات على توفير السياسات واألطر التشريعية
المناسبة الحتضان وتبنّي الثورة الصناعية الرابعة.
بعد أيام من تدشين القمة العالمية للصناعة والتصنيع،
عمد الدكتور الجابر إلى عقد أول اجتماع مع المجلس
التنسيقي للصناعة ،وذلك بمشاركة معالي سارة بنت
يوسف األميري ،وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة ،وعدد من
ممثلي القطاع الخاص في الدولة للمرة األولى ،وأكد فيه

مصفاة الطويلة
لأللومينا التابعة لشركة
اإلمارات العالمية
لأللمنيوم.

«يحمل المستقبل معه تحوالت جذرية ستؤثر في
القطاعات وشرائح المجتمع كافة ،وقطاع الصناعة
ليس ببعيد عن هذه التحوالت الكبرى».

بدر العلماء،
رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والمدير التنفيذي
لوحدة صناعة الطيران التابعة لشركة مبادلة لالستثمار (مبادلة)
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معالي الدكتور الجابر ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة والمجلس التنسيقي للصناعة
والقطاع الخاص بشكل مباشر ومتواصل وفق نهج جديد
ومبتكر لتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر دعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة.
يقول معالي الدكتور الجابر« :من خالل التعاون مع
المجلس التنسيقي للصناعة ومجموعات العمل التابعة
له ،سنركز على تحقيق أعلى درجات التنسيق بين األهداف
والمبادرات ،وتحديد التحديات التي تواجهنا ،ووضع
الحلول المناسبة لها عبر التنسيق والتشاور المستمر على
المستويين االتحادي والمحلي .وكذلك تطوير سياسات
ونماذج عمل مبتكرة واختبارها ونشرها على نطاق واسع،
وإقامة جسور للتواصل البنّاء مع مختلف القطاعات ورواد
التكنولوجيا والشركات ليكونوا شركاء مساهمين وفاعلين
في هذا التوجه».
من ناحيتها ،أفادت معالي سارة بنت يوسف األميري ،بأن
من األهمية بمكان توجيه الجهود نحو تعزيز نشر وتطبيق
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ،بما في ذلك تقنيات
«إنترنت األشياء» ،و«التحليل الفوري للبيانات» و«الروبوتات».
وأضافت معاليها«:من شأن هذا كله اإلسهام بشكل فعال
في تمكين وتطوير الصناعات الوطنية الحالية واالرتقاء بها
إلى مستويات متقدمة عالمياً».
وذكرت معالي األميري أنه من أجل تحقيق هذا الهدف،
سيتم إنشاء مجمعات صناعية جديدة تركز على استخدام
وتطوير التقنيات المتقدمة التي سيكون لها دور بارز أيضاً،
في دعم الشركات المحلية وجذب المستثمرين.
وأضافت« :ستعمل الوزارة مع الشركاء في القطاعين
الحكومي والخاص ،حيث ستركز جهود البحث والتطوير
ومخرجاتها على تلبية االحتياجات التكنولوجية للقطاع
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احتفلت شركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم
في شهر أغسطس،
بمرور عام على تصدير
أول شحنة من خام
البوكسيت من شركة
غينيا ألومينا كوربوريشن.
فازت شركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم
بجائزة «أفضل مورد
عالمي للعام» من شركة
ماكسيون ويلز.

الصناعي وتمكين االقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته حالي ًا
وفي المستقبل».
وبالحديث عن قطاع الصناعة ،احتفت «اإلمارات العالمية
لأللمنيوم» مؤخراً ،بعدد من اإلنجازات البارزة في هذا القطاع.
أولها كان اإلعالن عن تحقيق مصفاة الطويلة لأللومينا
الجديدة خطوة بارزة في مسيرة عمليات اإلنتاج للمصفاة
العمالقة ،حيث وصلت إلى القدرة اإلنتاجية القصوى في
عملية تحويل خام البوكسيت إلى خام األلومينا خالل
شهر يونيو ،وذلك بعد  14شهر ًا فقط من بدء عمليات
إنتاج األلومينا في المنشأة التي تبلغ قيمتها االستثمارية
 3,3مليارات دوالر أميركي .وقد تستغرق مصافي األلومينا
الجديدة سنوات عدة حتى تصل إلى شهر من اإلنتاج الكامل
عند كل خطوة من العملية.

الصناعة

في هذه المناسبة أعرب زاهر الحبتري ،نائب الرئيس
التنفيذي لعمليات اإلنتاج األولية والمشاريع الرأسمالية في
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم« :من خالل التخطيط
الدقيق لهذا المشروع المهم تمكنّا من زيادة اإلنتاج على
مستوى عالمي .وأهنئ أفراد الفريق إلسهاماتهم البناءة
في تحقيق هذه اإلنجاز الكبير».

معالي سارة بنت يوسف
األميري ،وزير دولة
للتكنولوجيا المتقدمة

07-Sep-20 3:33:56 PM

كما احتفلت شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم في
شهر أغسطس من العام الحالي ،بمرور عام على تصدير
أول شحنة من خام البوكسيت من شركة غينيا ألومينا
كوربوريشن المملوكة لها بالكامل .وصدرت شركة غينيا
ألومينا كوربوريشن ما يزيد على  6,1ماليين طن متري جاف
من خام البوكسيت للعمالء في جميع أنحاء العالم خالل
عامها األول من اإلنتاج ،وهي تمضي في طريق الوصول إلى
الطاقة اإلنتاجية الكاملة التي تعادل نحو  12مليون طن
سنوياً ،بحلول نهاية عام .2020
وبمجرد الوصول إلى الطاقة اإلنتاجية الكاملة ،فإنه من
المتوقع أن تسهم «غينيا ألومينا كوربوريشن» اقتصادي ًا بنحو
 700مليون دوالر أميركي سنوي ًا بطريقة مباشرة وغير مباشرة،
ما يعادل زيادة بنسبة  %5.5في إجمالي الناتج المحلي لغينيا.
في الشهر ذاته ،فازت شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
للمرة الثانية على التوالي بجائزة «أفضل مورد عالمي
للعام» من شركة ماكسيون ويلز الرائدة عالمي ًا في صناعة
إطارات األلمنيوم والفوالذ لسيارات الركاب والسيارات
التجارية والمركبات المتخصصة في العالم.
وخالل مراسم اإلعالن عن الفائز بالجائزة ،أكد جورجيو
مارياني ،نائب رئيس سلسلة التوريد العالمية في شركة
ماكسيون ويلز ،أن شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم تعد
أنموذج ًا يحتذى بين المورّدين ،حيث تتميز بتقديم مستويات
استثنائية من الدعم والمرونة واالبتكار في تزويد العالم
بالمعدن الذي يحتاج إليه في الوقت الذي نحتاج إليه.
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فرص واعدة
للتطور
لكون العاصمة اإلماراتية أبوظبي وجهة جاذبة للشركات الناشئة ،تلتزم بتسريع وتيرة
الشراكات التي من شأنها دعم االبتكار في قطاع التكنولوجيا.

اعتمدت

أبوظبي االبتكار طريق ًا لتحقيق نجاحاتها،
والــريــادة في مختلف المجاالت ،وترسيخ
مكانتها بوصفها حاضنة لالبتكار ومركز ًا محفز ًا لرواد األعمال الساعين
وراء تحقيق رؤيتهم التجارية والمبتكرة بثقة عالية .وهكذا؛ إلى جانب
كونها داعم ًا للشركات المحلية الناشئة ،تعد العاصمة اإلماراتية وجهة
جاذبة للشركات العالمية الناشئة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا
الرامية إلى دخول أسواق منطقة الشرق األوسط وما وراءها.
وتطمح أبوظبي لتصبح منارةً عالمية للتكنولوجيا واالبتكار مدعومة
بالحوافز والمبادرات التنموية الحكومية وصناديق تمويل المشروعات
الناشئة والمسرعات وغيرها التي أسهمت بشكل جذري في ازدهار قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة على صعيد اإلمارة والدولة بشكل عام.
على ضوء ذلك ،أعلن مكتب أبوظبي لالستثمار وشركة القابضة
( )ADQمؤخراً ،عن تعاون جديد يهدف إلى دعم االقتصاد الرقمي المحلي
ومنظومة الشركات الناشئة في اإلمارة.
وقام مكتب أبوظبي لالستثمار ،البالغة قيمته  535مليون درهم،
بنقل الصندوق االستثماري إلى «القابضة» الذي تم إطالقه تحت مظلة
برنامج مسرعات «غد ًا  ،»21والذي أطلق بميزانية قدرها  50مليار درهم
تُستثمر على مدى  3سنوات ،لدعم مكانة اإلمارة مركز ًا إقليمي ًا للعمل
والعيش والتعلم ،إلى جانب تحقيق نقلة نوعية في تنويع اقتصاد
أبوظبي بعيد ًا عن قطاع الهيدروكربونات.
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الشركات الناشئة
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ومنذ إنشائه في عام  ،2019استثمر الصندوق ما يصل
إلى  200مليون درهم ،حيث تضم محفظته في الوقت
الراهن أكثر من  15شركة .كما أسهم بدور جوهري في تعزيز
أنشطة رأس المال المخاطر ومساعدة الشركات الناشئة
على النمو في إمارة أبوظبي.
يقول الدكتور طارق بن هندي ،مدير عام مكتب أبوظبي
لالستثمار« :يهدف الصندوق االستثماري الذي أسسه مكتب
أبوظبي لالستثمار إلى دعم منظومة االبتكار في اإلمارة،
ورفد مساعي الشركات الراغبة بالحصول على االستثمارات
الالزمة لتطوير األفكار اإلبداعية والمبتكرة ،وضمان عدم
ضياعها نظر ًا لقلة االستثمار».
إلى ذلك ،أفادت وكالة أنباء اإلمارات (وام) بأن صندوق
االستثمار سيصبح جزء ًا من برنامج رأس المال االستثماري
األوسع لـ «القابضة» الذي يركز على استثمارات األسهم
والصناديق في الشركات الناشئة وشركات رأس المال
المخاطر العالمية لدعم منظومة التكنولوجيا المتطورة
في إمارة أبوظبي.
بعد إتمام عملية نقل الصندوق ،ستستفيد الشركات
والمشروعات أيضاً ،من إمكانية الوصول إلى شركات
«القابضة» الرائدة في قطاعات عدة ،بما في ذلك الرعاية
الصحية ،واألغذية والزراعة والمرافق والخدمات اللوجستية.
وأعرب الدكتور طارق بن هندي عن فخره باآلثار االقتصادية
اإليجابية للصندوق ،الفت ًا إلى أن تعاون المكتب مع
«القابضة» سيتيح للشركات الناشئة المبتكرة فرص ًا جديدة
ال أكثر سهولة إلى رأس المال والشبكات التي
ووصــو ً
تحتاجها لتحقيق اإلنجازات التي تتطلع إلى تحقيقها سواء
على الصعيد المحلي في أبوظبي ،أو في األسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن مكتب أبوظبي لالستثمار سيشرف على
إدارة الحوافز وعناصر الدعم األخرى.
على صعيد متصل ،يقول محمد حسن السويدي ،الرئيس
التنفيذي لـ «القابضة» (« :)ADQيمثل الجمع بين إمكانات
القابضة ومكتب أبوظبي لالستثمار خطوة استراتيجية نحو
تقديم األفضل للشركات الناشئة ،حيث يلتزم الطرفان
بدعم تطوير التقنيات والحلول المتطورة التي من شأنها
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«يمثل الجمع بين إمكانات شركة القابضة ومكتب
أبوظبي لالستثمار خطوة استراتيجية نحو تقديم
األفضل للشركات الناشئة».

محمد حسن السويدي،
الرئيس التنفيذي لـ «القابضة» ()ADQ
يهدف برنامج مسرعات
ً
«غدا  »21بميزانية تصل
إلى  50مليار درهم،
إلى تحقيق نقلة نوعية
في تنويع اقتصاد
ً
بعيدا عن قطاع
أبوظبي
الهيدروكربونات.

تعزيز نمو منظومة االبتكار في إمارة أبوظبي وتسليط
الضوء على مدى تطور وتقدم اقتصاد اإلمارة».
إلــى ذلــك ،جــاء تدشين منصة  Hub71في عام
 2019تحت مظلة برنامج «غد ًا  ،»21وهي مبادرة خاصة
بقطاع التكنولوجيا يدعمها مجموعة من المستثمرين
في مجال االبتكار .وأصبحت المنصة المدعومة من ِقبَل
صندوق الثروات السيادية «مبادلة لالستثمار» ،وعمالق
التكنولوجيا األميركي «مايكروسوفت كورب» ،وصندوق
دعم التكنولوجيا المتطورة الياباني «سوفت بنك فيجين»،
مجتمع ًا دولي ًا لشركات منظومة التكنولوجيا والشركات
الناشئة العالمية لتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من
القطاعات والتقنيات.
وفي شهر يوليو من العام الحالي ،تم اختيار ما يزيد على
 60شركة ناشئة عالمية ،ينتمي مؤسسوها إلى أكثر من 33
جنسية مختلفة لالستفادة من برنامج حوافز .Hub71
تقول حنان هرهرة اليافعي ،الرئيس التنفيذي المعينة
حديث ًا في منصة « :Hub71في ظل توسع مجتمع األعمال
لدينا الذي يدور حول المؤسسين ،فإننا نفخر بهذا التنوع
بوصفنا منظومة تقنية عالمية تضم مؤسسين من
مختلف مناطق العالم ،في آسيا والشرق األوسط وأوروبا
والواليات المتحدة».
وقد أعلنت « »Hub71في شهر أغسطس ،عن إبرام
شراكة مع شركة  TechWadiلتطوير عالقات وشراكات
مثمرة يستفيد منها ر ّواد األعمال والمستثمرون في كل من
وادي السيليكون ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وســوف تدعم هــذه الشراكة المتميزة الشركات
الناشئة وشركات رأس المال الجريء من الواليات المتحدة
لالستفادة من برنامج حوافز  Hub71ومنظومتها.

الشركات الناشئة

وستتمكن الشركات األميركية الناشئة المختارة من
االستفادة من مزايا برنامج الحوافز السخي الذي توفره
منصة  ،Hub71مثل السكن المجاني والضمان الصحي
والمساحات المكتبية ،لمدة تصل إلى ثالث سنوات
بقيمة تقرب من  3ماليين في شكل دعم غير قائم على
امتالك األسهم.
فــي حين ستتاح الــفــرصــة للشركات الناشئة
العاملة تحت مظلة المنصة للتواصل المباشر مع
شركات رأس المال الجريء المنضوية ضمن شبكة
 TechWadiالتي تتخذ من الواليات المتحدة األميركية مقر ًا
لها ،وتشمل شركات  Google Ventureو500Startups
و ،Silicon Valley Bankوشبكة خبراء التدريب والتوجيه
من ِقبَل كل من شركات «أبل» ،و«فيسبوك» ،و«جوجل»،
و«باالنتير» ،و«سيلزفورس» وغيرها.
في هذا ،يقول نادر مصيطف ،رئيس تطوير األعمال
والــشــراكــات فــي «« :»Hub71تسهم شراكتنا مع
 TechWadiفي تحقيق القيمة لكل من مجتمعات
مؤسسي الشركات العالمية ضمن المنصة وأية شركة
أميركية ناشئة تتطلع إلى تعزيز حضورها بالشرق األوسط
واالستفادة من فرص النمو .وستحصل الشركات من
الطرفين على الدعم والوصول إلى رأس المال وفرص
السوق لتوسيع نطاق أعمالهما في الخارج».
من جهته ،يقول شريف البدوي ،عضو مجلس اإلدارة في
ّ
«نركز
 TechWadiوالمدير الشريك في :500Startups
على تنمية منظومة ريــادة األعمال في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،ونقوم بدعم مجتمع  TechWadiفي
وادي السيليكون وغيرها ،ونحن سعداء بالشراكة مع منصة
 ،Hub71حيث ستوفر لنا فرص ًا لإلسهام في تمكين ر ّواد
األعمال من خالل االستفادة من مجموعة المزايا التي توفرها
المنصة ،مثل الموارد وشبكة الموجّهين والتدريب والتمويل
بين أبوظبي ووادي السيليكون».

الشركات الناشئة
العاملة تحت مظلة
منصة  Hub71ستتاح لها
فرصة التواصل المباشر
مع شركات رأس المال
الجريء المنضوية ضمن
شبكة .TechWadi
تدعم أبوظبي الجيل
الجديد من رواد أعمال
التكنولوجيا من خالل
مختلف المبادرات،
مثل منافسات الشباب
التقنية لعام .2020

عالوة على ذلك ،ال تدخر العاصمة اإلماراتية جهد ًا في
دعم الجيل الجديد من رواد أعمال التكنولوجيا ،وذلك يتضح
بشكل كبير في حجم اإلقبال لاللتحاق بمنافسات الشباب
التقنية لعام  2020التي تطلقها دائرة التعليم والمعرفة
في أبوظبي.
وتهدف منافسات الشباب التقنية لعام  2020التي
تأتي بالتعاون مع «ستارت إيه دي» إلى تمكين وتطوير
الحلول التقنية المبتكرة محلي ًا لمعالجة أهم التحديات
العالمية ذات الصلة بقطاعات التعليم واالقتصاد والبنية
التحتية والمجتمع.
وسيشارك المؤهلون بمخيم افتراضي يمتد على مدار
يومين لتجهيز المشاركين المبتكرين بالمهارات وسبل
تنمية أفكار مشروعاتهم وتحويلها لشركات ناشئة تتمتع
بجميع معايير النجاح.
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خمس سنوات
التنموية
منذ بدء عمليات سوق أبوظبي العالمي قبل  5سنوات ،شهد مركز المال الدولي نمو ًا مطرد ًا
ليصبح مركز ًا لالبتكار واإلبداع في قطاع التكنولوجيا المالية.

أكدت

البحوث والدراسات التي أجريت مؤخر ًا أن
قطاع التكنولوجيا المالية في اإلمارات
العربية المتحدة شهد نمو ًا سريعاً ،ورسخت الدولة مكانتها
مركز ًا إقليمي ًا للتكنولوجيا المالية .وفي إشارة إلى مكانته
المرموقة في قطاع الخدمات المالية ،حصد سوق أبوظبي
العالمي جائزة «أفضل مركز مالي دولي» لمنطقة أوروبا
والشرق األوسط وأفريقيا لعام  2020التي تقدمها مجلة
كابيتال فاينانس إنترناشيونال المرموقة ،والتي تتخذ من
لندن مقر ًا لها ،وذلك للعام الثاني على التوالي ،تقدير ًا
إلنجازات السوق في قطاعي الخدمات المالية والقضائية،
والمبادرات التحويلية التي يقدمها باعتباره مركز ًا مالي ًا دولي ًا
استراتيجي ًا يخدم احتياجات أصحاب المصلحة العالميين
واإلقليميين والمحليين.

 . 28صوت األعمال

تعد هذه الجائزة واحــدة من قائمة الجوائز الطويلة
التي حصل عليها المركز منذ أن بدأ أعماله في شهر أكتوبر
عام .2015
وأشادت لجنة التحكيم برؤية سوق أبوظبي العالمي
ال عن الجهود الحثيثة لتوفير إطار تنظيمي
االستشرافية ،فض ً
عالمي للخدمات المالية الرقمية ،عالوة على كونه أول
سلطة قضائية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تطبّق قانون العموم اإلنجليزي بكامله ،إلى جانب دعمه
أفضل الممارسات الدولية .كما تم تكريم السوق أيضاً،
على تطويره عالقات دولية جديدة تهدف إلى تعزيز النمو
االقتصادي من خالل المزيد من التعاون والتواصل والتوسع.
يقول ريتشارد تنغ ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم
الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي« :بالنيابة

القطاع المالي
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عن أسرة سوق أبوظبي العالمي ،نتشرف بالحصول على
هذه الجائزة المرموقة ،ونعرب عن تقديرنا للجنة التحكيم
في كابيتال فاينانس إنترناشيونال وللمجتمع الدولي ،حيث
يأتي هذا التكريم محفز ًا لنا لمواصلة إنجازاتنا» .وأضاف
تنغ« :سنواصل العمل على المبادرات الرئيسة لدعم نمو
األعمال ،وتسريع وتيرة االبتكار ،وااللتزام بالعمل وفق أرقى
المعايير العالمية وأفضل الممارسات ،وبما يصب في
مصلحة عمالئنا والمستثمرين ،واقتصاد إمارة أبوظبي
بشكل عام».
هذا؛ ويحتفي سوق أبوظبي العالمي خالل الشهر
الحالي بذكرى مرور خمس سنوات على تأسيسه ،حيث
أصبح منارة لنمو قطاع الخدمات المالية في اإلمارات العربية
المتحدة .وقد تطور المركز الذي يتخذ من جزيرة الماريه في
أبوظبي مقر ًا له ،ليصبح مركز ًا ذا مكانة مرموقة عالمي ًا

 . 30صوت األعمال

سمو الشيخ
خالد بن محمد بن زايد
آل نهيان ،عضو المجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي
رئيس مكتب أبوظبي
التنفيذي ،خالل جولته
في معرض فينتك
أبوظبي عام .2019

يوفر سوق أبوظبي
العالمي شريحة واسعة
من الخدمات.

في الخدمات المالية الدولية يتسم بتشريعاته المستقلة
ونظام تحكيمي لفض النزاعات ،ما أكسبه إشادات عالمية
بنظامه االقتصادي الراسخ والمبتكر والصديق لألعمال.
ويوفر السوق مجموعة واسعة من الخدمات ،بما في
ذلك الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الثروات واألصول
ونشاطات رأس المال ،حيث أصدر حتى يومنا هذا ما يقرب
من  2685رخصة مسجلة ،ويعد موطن ًا لما يزيد على 150
مؤسسة مالية معتمدة.
وفي تأكيد على أهمية االبتكار التكنولوجي في قطاع
الخدمات المالية ،يستمر سوق أبوظبي العالمي بريادة
ركب تطوير حلول التكنولوجيا المالية المستدامة.
عالوة على ذلك ،يشارك السوق في استضافة الحدث
األهم في مجال التكنولوجيا المالية على صعيد منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا« ،فينتك أبوظبي» سنوي ًا
منذ انطالقه عام  ،2017حيث يجمع تحت مظلته العديد
من المؤسسات المالية العالمية والمحلية والشركات
الناشئة في قطاع تكنولوجيا المال والمستثمرين والجهات
التشريعية ومجتمع األعمال ،بهدف التواصل والتعاون
وتبادل الخبرات في مجال تطوير القطاع ،عالوة على تبني
ندوات وجلسات حوار تضم مجموعة من الخبراء.
في شهر نوفمبر عام  ،2016أطلق سوق أبوظبي
العالمي المختبر التنظيمي ( )RegLapالتابع له ،بهدف
توفير بيئة منظمة لشركات التكنولوجيا المالية من أجل
تطوير واختبار منتجاتهم وخدماتهم واستكشاف وتطوير
حلول مبتكرة في بيئة مالئمة من حيث المخاطر وفعّ الة
من حيث التكلفة .وفي شهر نوفمبر العام الماضي ،أعلن
السوق المالي الدولي عن استبدال «المختبر التنظيمي»
بـ «المختبر الرقمي» الجديد.
ووفق ًا لتقرير صادر عن سوق أبوظبي العالمي ومنصة
ماجنيت العام الماضي ،تعد اإلمــارات العربية المتحدة
أكبر مركز للشركات الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا
المال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث
تستضيف نحو  %46من الشركات الناشئة في تكنولوجيا
المال بالمنطقة ،وقد استحوذت على  %47من صفقات
تكنولوجيا المال عام .2019
وجاء في تقرير مشروعات التكنولوجيا المالية في
الشرق األوســط وشمال أفريقيا لعام  ،2019أن حجم
االستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا بلغ  237مليون دوالر أميركي ،شملت 181
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«بالنيابة عن أسرة سوق أبوظبي
العالمي ،نتشرف بالحصول على هذه
الجائزة المرموقة ،ونعرب عن تقديرنا
للجنة التحكيم في كابيتال فاينانس
إنترناشيونال وللمجتمع الدولي».
ريتشارد تنغ،
الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية
لدى سوق أبوظبي العالمي
صفقة منذ عام  2015حتى عام  2019في الشركات
الناشئة ،ما يعادل  %10من حجم االستثمارات في الشركات
الناشئة بالمنطقة.
وفي معرض تعليقه على ما جاء في التقرير حينها ،ذكر
ريتشارد تنغ أن سوق أبوظبي العالمي شهد نمو ًا سريع ًا في
اعتماد الخدمات المالية على التقنيات الرقمية خالل فترة
قصيرة .وأضاف« :بوصفنا مشرّع ًا للخدمات المالية ،يستمر
سوق أبوظبي العالمي في تمكين قطاع تكنولوجيا
المال لتحقيق قدرته الكاملة ،إلى جانب توفير أسواق
حديثة وفعالة».

سوق أبوظبي
العالمي يستمر في
ريادة ركب تطوير حلول
التكنولوجيا المالية.

سوق أبوظبي العالمي ..حقائق وأرقام

2685

رخصة مسجلة في الربع الثاني
من عام 2020

16654

إجمالي القوى العاملة
في جزيرة الماريه

في الوقت ذاته ،أوضح فيليب باهوشي ،الرئيس التنفيذي
لـ «ماجنيت» أن التكنولوجيا المالية أصبحت من التوجهات
األكثر نمو ًا وشيوع ًا في المنطقة ،لذا من الضروري مواكبة
هذا الزخم الكبير باالستناد إلى معلومات موثقة بالبيانات
وذات شفافية عالية لدعم صانعي القرارات الرئيسين في
الحكومات وتمكينهم من احتضان الشركات الناشئة من
خالل المبادرات والبرامج المناسبة بما يسهم في تطوير
منظومة التكنولوجيا المالية ويعزز مسيرة نموها.
وقد و ّقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق
أبوظبي العالمي وشركة «صن الين» القابضة مذكرة
المصدر :سوق أبوظبي العالمي

 33مليار
دوالر أميركي

إجمالي األصول المدارة
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أطلقت أكاديمية سوق
أبوظبي العالمي برنامج
«المصرفيون» في شهر
يوليو الماضي.

«أصبحت التكنولوجيا المالية من التوجهات األكثر نمواً
وشيوعاً في المنطقة ،لذا من الضروري أن نواكب هذا
الزخم الكبير باالستناد إلى معلومات موثقة بالبيانات
وذات شفافية عالية لدعم صانعي القرارات الرئيسين
في الحكومات وتمكينهم من احتضان الشركات
الناشئة من خالل المبادرات والبرامج المناسبة».
فيليب باهوشي،
الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ماجنيت
 . 32صوت األعمال

تفاهم لتعزيز تطوير بيئة عمل التكنولوجيا المالية في
سوق أبوظبي العالمي وبحث حلول إقراض وتمويل رقمي
للشركات الصغيرة والمتوسطة في شهر أغسطس من
العام الحالي.
وبموجب هذه االتفاقية ،توفر «صن الين» المتخصصة
في توفير أفضل الحلول التقنية في القطاع المالي،
مجموعة من أدوات التطوير في مجال التكنولوجيا المالية
( )FinTechفي المختبر الرقمي لسوق أبوظبي العالمي،
البيئة الرقمية التي تمكن شركات التكنولوجيا المالية
والمؤسسات المالية من إنشاء واختبار الحلول المبتكرة
لمواجهة التحديات من خالل اإلشراف المباشر ومشاركة
الجهات المنظمة.
ووفق ًا لوكالة أنباء اإلمارات (وام) ،فإنه من خالل توظيف
األدوات المتخصصة والتعاون مع المشاركين في المختبر
الرقمي ،يمكن للبنوك إنشاء تدفقات عمل متخصصة
ومتكاملة لمنتجات القروض المصممة ،وذلك بحسب
احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ،مثل إنشاء حزمة
قروض رقمية يتم تنظيمها ديناميكيا استناد ًا إلى ظروف
السوق المتغيرة .إضافة إلى تطوير ملف االئتمان واحتياجات
السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة .وقد يعمل البنك
أيضاً ،مع شركاء بيئة األعمال لتطوير حلول رقمية ترصد
السيولة النقدية والمخزون والمدفوعات للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،ما يتيح المزيد من حلول خيارات
التمويل البديلة ،مثل تمويل المستحقات وتمويل سلسلة
التوريد التي يمكن أن تساعد في تحرير السيولة النقدية
المقيدة في دورة المبيعات.

القطاع المالي

ومن المتوقع أن تسهم االتفاقية في بناء االتصال
والشراكات بين النظم المالية للتكنولوجيا المالية
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا وعلى طول
مسار الحزام والطريق.
يقول ماثيو تشين ،الرئيس التنفيذي لشركة «صن الين
أوفرسيس بيزنس»« :ستعمل صن الين على إنشاء منصة
رقمية ضمن المختبر الرقمي في سوق أبوظبي العالمي
لربط البنوك بشركات التكنولوجيا المالية .ومن شأن هذه
التقنيات الحديثة أن تمكن البنوك من توفير قروض أكثر
مرونة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،خاصة تلك التي تمر
بالصعوبات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في
الوقت الراهن عبر هذه المنصة».
من ناحيته ،يقول ريتشارد تنغ« :من شأن المختبر
الرقمي تعزيز بيئة العمل وتوفير الحلول الشاملة األكثر
فعالية واستدامة».
وبهدف دعم مساهمة سوق أبوظبي العالمي في
قطاع المال العالمي وخريطة األعمال المستقبلية ،أطلق
السوق «أكاديمية سوق أبوظبي العالمي» في عام 2018
لتوفير حلول التدريب للقطاعات المالية والمصرفية.
أما في شهر يوليو من العام الحالي ،فقد أبدى كل من
أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وهيئة الموارد البشرية
إلمارة أبوظبي وبنك أبوظبي األول تعاونهم في إطالق
برنامج «المصرفيون» بالشراكة مع معهد لندن للصيرفة
والتمويل ،بهدف تنمية مهارات وقــدرات مجموعة من
المواهب والموارد البشرية المواطنة وإعدادهم للعمل في
المجال المصرفي.
يقول حمد صياح المزروعي ،مدير عام أكاديمية سوق
أبوظبي العالمي« :يكمن في قلب إطار جهود أكاديمية
سوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي العالمي اإلسهام
في تطوير الكوادر الوطنية في جميع المجاالت ،مع التركيز
على قطاع الخدمات المالية».
وأضاف المزروعي« :من خالل هذا البرنامج سيتم تزويد
المشاركين بالمعرفة المتخصصة في مجال الصيرفة
والخدمات المالية إلى جانب التدريب العملي الذي
سيؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل في أبوظبي».

«يكمن في قلب إطار جهود أكاديمية سوق أبوظبي
العالمي وسوق أبوظبي العالمي اإلسهام في
تطوير الكوادر الوطنية في جميع المجاالت ،مع التركيز
على قطاع الخدمات المالية».
حمد صياح المزروعي،
مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
في حين أكد أندريه صايغ ،الرئيس التنفيذي لمجموعة
بنك أبوظبي األول على دور المبادرة الجوهري في إحداث
نقلة نوعية في مجال التعليم المصرفي ،والتأسيس
لمنظومة عمل مالية تدعم التطلعات التنموية لإلمارة.
وأضاف« :سيكرس بنك أبوظبي األول خبراته وريادته في
السوق المحلية لتمكين جيل جديد من الكوادر الوطنية
بهدف دعم مسيرة النمو االقتصادي المستقبلية ألمتنا».

شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ..حقائق وأرقام

 237مليون
دوالر أميركي

حجم االستثمار في شركات
تكنولوجيا المال الناشئة في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
للفترة من  2015وحتى 2019
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عدد صفقات شركات تكنولوجيا
المال الناشئة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا للفترة
من  2015وحتى 2019

المصدر :تقرير شركات التكنولوجيا المالية في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 2019

المركز األول
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أداء راسخ في
القطاع العقاري
اتفاقية بقيمة  5,5مليارات دوالر أميركي وتقارير عن أداء قوي
يعزز نمو القطاع العقاري في أبوظبي.

إن

القطاع العقاري ،كما القطاعات االقتصادية
األخرى ،من المحركات الرئيسة القتصاد اإلمارات
العربية المتحدة .وأثبتت التقارير الصادرة مؤخر ًا أن األوضاع
بسوق العقارات في الدولة تبدو مستقرة على الرغم
من التحديات الناجمة عن تداعيات أزمة تفشي فيروس
كورونا المستجد.
وقطاع العقار في أبوظبي أسسه صلبة ،األمر الذي
اتضح مؤخر ًا من خالل إبرام صفقة بارزة بمليارات الدوالرات
األميركية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنــوك)
وتحالف من المؤسسات االستثمارية ،وهو ما أكدته تقارير
األداء المالي لشركة الــدار العقارية والمنطقة الحرة
لمطارات أبوظبي.
فقد وقعت «أدنــوك» اتفاقية طويلة األمد بقيمة 20
مليار درهم ( 5,5مليارات دوالر أميركي) مع تحالف يضم
عــدد ًا من المؤسسات االستثمارية بقيادة شركة أبولو
جلوبال مانجمنت (أبولو) ،وهي إحدى كبريات شركات إدارة
االستثمارات البديلة حول العالم.
وبموجب الصفقة ،تم االتفاق على استحواذ التحالف
االستثماري الذي تقوده «أبولو» على حصة  %49في شركة
أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة التابعة لشركة
أدنوك ،وستحتفظ «أدنــوك» بحصة األغلبية وهي .%51
وتتيح هذه الشراكة لـ «أدنوك» االستفادة من عوائد تأجير

 . 34صوت األعمال

مجموعة من أصولها العقارية ،وذلك بموجب اتفاقية إيجار
تصل مدتها إلى  24عاماً.
وستحصل «أدنوك» على عوائد فورية بقيمة  10مليارات
درهم ( 2,7مليار دوالر أميركي) بموجب هذه الصفقة
التي من المتوقع أن يتم إنجازها في الربع األخير من عام
 2020بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء
الشروط المطلوبة.
في معرض تعليقه على هذه االتفاقية ،أشار معالي
الدكتور سلطان أحمد الجابر ،وزير الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة والرئيس التنفيذي ألدنوك ومجموعة شركاتها،
إلى أن هذه الشراكة توفر لـ «أدنوك» سيولة نقدية من أصول
عقارية غير مرتبطة بأعمالها األساسية إلعادة استثمارها في
دعم وتمويل مشروعات ومبادرات النمو االستراتيجي في
أعمالها الرئيسة في مجال النفط والغاز.
يقول معالي الدكتور الجابر« :تتيح الهيكلة المبتكرة
والمرنة لهذه الشراكة استقطاب أدنــوك رؤوس أموال
عالمية مع االحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم
وملكية أصولها العقارية لدعم أدائها المالي وتعزيز
مرونتها النقدية.
وأضاف معاليه« :تستفيد هذه الشراكة من سجل أدنوك
الناجح والمتميز في استقطاب مؤسسات استثمارية عالمية
رائدة لإلمارات العربية المتحدة وأبوظبي وترسيخ مكانة

العقار
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الدولة وجهة مفضلة لالستثمار في مختلف الظروف،
وذلك بفضل البيئة الموثوقة والمستقرة ومنظومتها
التشريعية المتميزة ،حتى في ظل الظروف الراهنة».
يُذكر أن محفظة «أدنوك» العقارية تشمل مشروعات
تجارية وسكنية ومجتمعية تنتشر على نطاق واسع في
جميع أنحاء إمارة أبوظبي.
من ناحيته ،يقول ليون بــاك ،الرئيس والرئيس
التنفيذي والمؤسس لشركة أبولو« :يسعدنا االستثمار في
محفظة أدنوك العقارية والمساهمة في دعم خططها
االستراتيجية ،وفي الوقت نفسه توفير فرص واعدة
ومنخفضة المخاطر لمستثمرينا».
عالوة على ذلك ،أشاد مكتب المحاماة الدولي بيكر
آند ماكنزي حبيب المال باالتفاقية التي أبرمتها «أدنوك»
مؤخراً ،وأوضح بوريس داكيو ،الشريك اإلداري في بيكر
آند ماكنزي حبيب المال ،أن هذه الشراكة في قطاع
العقار تعكس الثقة المتنامية بمنطقة الشرق األوسط،
وأضاف« :يمكننا توقع المزيد من الفرص على المديين
البعيد والقريب».
في حين أشار زميله ستيفن هندرسون ،الشريك في
قطاع العقارات ،إلى كونهم يشعرون بسعادة عارمة بأن
تتاح لهم فرصة العمل عن كثب مع «أدنوك» وتمثيلها
في هكذا صفقة بهذه األهمية .وعلى الرغم من التحديات
االقتصادية الراهنة عالمي ًا وإقليمياً ،إال أن اإلمارات العربية
المتحدة تستمر بكونها مركز ًا جاذب ًا لالستثمارات الدولية،
بما في ذلك القطاع العقاري.
من جهة أخرى ،أعلنت شركة الدار العقارية مؤخراً ،عن
نتائج مميزة خالل الربع الثاني من عام  ،2020حيث نمت
إيرادات «الدار» بنسبة  %21إلى  2,01مليار درهم إماراتي،
في حين ارتفع صافي األرباح للربع الثاني إلى  484مليون
درهم إماراتي.
وقد أظهرت أحدث األرقام الصادرة عن «الدار» تحقيق
عوائد بلغت  3,76مليارات درهم خالل النصف األول من

«هذه الشراكة توفر لشركة أدنوك سيولة نقدية من
أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها األساسية إلعادة
استثمارها في دعم وتمويل مشروعات ومبادرات
النمو االستراتيجي في أعمالها الرئيسة في مجال
النفط والغاز».
معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر،
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي ألدنوك
ومجموعة شركاتها

حقائق وأرقام« :أدنوك» وتحالف تقوده
شركة «أبولو» لالستثمار في أصول عقارية
ألدنوك تبلغ قيمتها  20مليار درهم

 10مليارات درهم
استثمارات أجنبية مباشرة
تم استقطابها إلى دولة
اإلمارات العربية المتحدة

خلق القيمة

من أصول أدنوك العقارية
إلعادة استثمارها في
المشروعات الرئيسة
المصدر :شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
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ملكية كاملة

لألصول العقارية من ِق َبل
«أدنوك»

«أبولو» شريك
استراتيجي

خبرة عريقة في االستثمار في
مجال العقارات والبنية التحتية

العام الحالي ،في حين ارتفع صافي األرباح ليصل إلى 787
مليون درهم خالل األشهر الستة األولى.
وذكرت «الدار العقارية» أن نمو عوائد الربع الثاني يعزى
إلى الطلب القوي على مشروعات الدار الرئيسة واألراضي
المجهزة بالبنية التحتية ،ومواصلة الشركة تسجيل دخل
ثابت من الرسوم من أعمال إدارة المشروعات التطويرية
التابعة ألطراف خارجية.
وقد سجلت إدارة المشروعات التطويرية في شركة الدار
إيرادات بقيمة  1,27مليار درهم إماراتي خالل الربع الثاني،
ما يشكل زيادة بنسبة  %83على أساس سنوي .في حين
بلغت مبيعات المشروعات التطويرية  505ماليين درهم
إماراتي مع احتساب مبيعات المخزون القوية في «جزيرة
ناريل» ،و«ياس ايكرز».
في حين حافظت معدالت اإلشــغــال عبر محفظة
العقارات االستثمارية التي تضم األصول التجارية والسكنية
ومتاجر البيع بالتجزئة ،على استقرارها عند نسبة .%88
عن هذه النتائج ،يقول طالل الذيابي ،الرئيس التنفيذي
لشركة الدار العقارية« :يُظهر نموذج عمل الدار عالي التنوع
واالستدامة قدرة كبيرة على تحقيق األربــاح حتى وسط
الظروف الصعبة التي يعيشها االقتصاد الكلي عالمياً .وال
تزال الركائز العقارية تحظى بدعم كبير في أبوظبي ،حيث

العقار

تستفيد السوق من العرض المدار بشكل جيد مع قاعدة
قوية من المستثمرين الذين يظهرون ثقة عالية ويدعمون
الطلب على المشروعات عالية الجودة في مواقع رئيسة».
وأضاف الذيابي« :لقد سجلت أعمال التطوير في شركة
الدار العقارية ربع ًا متميزاً ،حيث استطاعت التكيف بسرعة
ال رقمية،
مع الظروف ،وأطلقت حزم تمويل مبتكرة وحلو ً
مع ضمان تزويد العمالء بخدمات عالية الجودة ،ما أثمر
نمو ًا في اإليرادات واألرباح وتوليد تدفقات نقدية قوية .كما
حافظت محفظتنا من العقارات االستثمارية الرئيسة على
أدائها القوي .وبصفتنا منصة التملك العقاري األكثر كفاءة
في المنطقة ،فإننا نواصل اغتنام الفرص الجذابة لتوسيع
محفظتنا المتنوعة».
أما في قطاع التجزئة التجاري ،فقد أعلنت المنطقة الحرة
لمطارات أبوظبي ،الشركة التابعة والمملوكة بالكامل
لمطارات أبوظبي ،عن تحقيق نتائج استثنائية خالل النصف
األول من العام الحالي ،حيث سجلت زيادة بنسبة %109
في عدد الشركات المسجلة لديها ،مقارنة بالفترة نفسها
من عام .2019
وتحتضن المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مجمعات
مخصصة لألعمال والخدمات اللوجستية والصناعات
الخفيفة ،إلى جانب مرافق مطار أبوظبي الدولي ومطار
البطين ومطار العين الدولي .وقد رحبت مؤخراً ،بانضمام
شركات رائدة عالمي ًا إلى قائمة المستأجرين لديها ،مثل
شركتي «سمسا إكسبريس» و«هانيويل».
وقد عمدت شركة هانيويل إلى إقامة منشأة لتصنيع
معدات الحماية الشخصية في المنطقة الحرة بمطار العين
الدولي ،في حين أسست «سمسا إكسبريس» الشركة
الرائدة في مجال النقل السريع والخدمات اللوجستية
بالمملكة العربية السعودية ،فرع ًا لها داخل المنطقة الحرة
لمطارات أبوظبي في مطار أبوظبي الدولي ،مع مخزن
بمساحة تقدر بنحو  1000متر مربع.
يقول شريف هاشم الهاشمي ،الرئيس التنفيذي
لمطارات أبوظبي« :إن النتائج االستثنائية واألداء المتميز
للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي خالل النصف األول من
العام الحالي يعكسان أهمية دورها بوصفها محرك ًا رئيس ًا
لتطوير النشاط االقتصادي في إمارة أبوظبي».

طالل الذيابي،
الرئيس التنفيذي
لشركة الدار العقارية.

تحتضن المنطقة
الحرة لمطارات
أبوظبي مجمعات
مخصصة لألعمال
والخدمات اللوجستية
والصناعات الخفيفة.

وأضاف الهاشمي« :يسرنا الترحيب بشركتي سمسا
إكسبريس وهانيويل في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي،
األمر الذي يبرهن على مستوى الشركات المتميز التي
تستقطبها المنطقة .ومن خالل زيادة عدد الشركات التي
تعمل في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي ،فقد أصبحت
أكثر قدرة على المساهمة في تحقيق مستقبل اقتصادي
ال عن نموها بشكل أوسع».
مزدهر إلمارة أبوظبي ،فض ً
في حين يقول عادل الطاهري ،رئيس إدارة المبيعات
والتأجير في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي« :إن
النجاح الذي حققته المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي
في استقطاب العمالء الدوليين هو نتيجة االستثمارات
االستراتيجية التي حققتها الشركة في بنيتها التحتية،
ومجموعة الخدمات والمرافق المتوافرة في المطارات
الثالثة التي تزود المؤسسات بمحطة واحدة لتأسيس
األعمال في أبوظبي».
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االستدامة..
في قلب الحدث
في حين أن العديد من الشركات في أبوظبي تولي االستدامة اهتمام ًا كبيراً ،فإن
العاصمة اإلماراتية توجه دعوة لكبار قطاع الصناعة لترسيخ نهج االستدامة في
عملياتهم كافة ،التي تأتي انسجام ًا مع المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة
في دفع عجلة التطور الصناعي.

تعتمد

رؤية أبوظبي االقتصادية  2030على إرث من
االستدامة يجسد رؤية المؤسس الراحل لإلمارات
العربية المتحدة ،المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيّب اهلل
ثراه ،في النمو المستدام الذي يشمل االقتصاد والموارد البشرية والبيئة.
في هذا السياق ،أعلنت دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي ،ممثلة
في مكتب تنمية الصناعة التابع لها ،عن مشروع جديد يهدف إلى ترسيخ
نهج االستدامة في مختلف القطاعات الصناعية في مراحل التصنيع على
مستوى المنشآت الصناعية كافة بإمارة أبوظبي ،حيث سيسهم مشروع
االستدامة في القطاع الصناعي في تعزيز قدرة أبوظبي التنافسية
إقليمي ًا وعالمي ًا من خالل ابتكار نموذج رائد للصناعات القائمة على
االستدامة .إضافة إلى تحسين الكفاءة وجودة المنتجات الصناعية ،وفق
نهج مستدام يواكب توجهات حكومة العاصمة اإلماراتية نحو تحقيق
التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في مختلف المجاالت.
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االستدامة
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ويرتكز مشروع االستدامة في القطاع الصناعي على
إصدار ما يُعرف بـ «الدليل اإلرشادي لالستدامة الصناعية»
ويستهدف المباني والمنشآت والمستودعات الصناعية
ومختلف الصناعات في أبوظبي .كما يتضمن المشروع
مساحات للتخزين ومباني اإلدارة ومكاتب تمتد على مساحة
أقل من ألفي متر مربع.
كما يهدف المشروع أيضاً ،إلى تطوير برامج الحوافز
لتشجيع الصناعات على تنفيذ تدابير االستدامة الصناعية،
وتنظيم برنامج تدريبي للمنشآت الصناعية مع التركيز على
االستدامة الصناعية وتصنيع المنتجات الخضراء واالقتصاد
الدائري واآللية المالية المستدامة.
وأفاد معالي محمد علي الشرفاء الحمادي ،رئيس دائرة
التنمية االقتصادية في أبوظبي ،بأن القطاع الصناعي
يقوم بــدور حيوي في منظومة االقتصاد المحلي غير

النفطي ،ويقول« :يعد مشروع االستدامة في القطاع
الصناعي واحد ًا من أهم المبادرات التي نسعى من خاللها
إلى تحقيق أعلى معدالت االستدامة في القطاع الصناعي
بالتزامن مع االرتقاء بكافة آليات اإلنتاج واالهتمام بعنصري
الكفاءة والجودة».
ودعا معالي الحمادي الجهات المعنية والمنشآت
الصناعية المستهدفة لدعم جهود مكتب تنمية الصناعة
في تنفيذ خطوات العمل المقبلة لتحقيق أهداف هذا
المشروع االستراتيجي .وأوضح معاليه أيضاً ،أن المشروع
سيشمل في المستقبل عدد ًا أكبر من المنشآت الصناعية
في العاصمة اإلماراتية.
سيبدأ المشروع مرحلته األولى بتطبيق معايير الدليل
اإلرشادي لالستدامة الصناعية من خالل التركيز على ستة
مؤشرات لألداء األساسية الستدامة القطاع الصناعي ،وهي
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استهالك الطاقة وإدارة المياه والنفايات الصناعية وتحويلها
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وجودة الهواء الداخلية في
أماكن العمل ومستوى الضجيج الداخلي .وتشمل المرحلة
األولى  21منشأة صناعية في  7مجاالت صناعية مختلفة،
وهي الحديد والصلب ،األلمنيوم ،الورق ،اللب ،مواد البناء
اإلسمنت البالستيك واألغذية وغيرها
من ناحيته ،يقول سعادة راشد عبد الكريم البلوشي
وكيل دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي« :يستهدف
مشروع االستدامة في القطاع الصناعي تحقيق مؤشرات
األداء األساسية الستدامة القطاع الصناعي ،وذلك وفق
مستهدفات رئيسة تتمثل في خفض استهالك الطاقة
بنسبة  %15بحلول عام  2040والحد من النفايات الصناعية
وتحويلها بنسبة  %75بحلول عام .»2030
وتشمل األهداف األخرى من تطبيق المشروع ،الحد من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة المستهلكة
للصناعات اإلنتاجية بنسبة  %15بحلول  ،2030وتدريب
الموظفين ورفع الوعي باالستدامة بنسبة .%100
لطالما استرعت االستدامة انتباه الكثيرين في أبوظبي
خالل السنوات الماضية ،غير أن العديد من الشركات
اليوم أصبحت تولي اهتمام ًا أكبر بتطبيق هذا النهج في
استراتيجياتها.
ففي شهر أغسطس ،نشرت شركة الــدار العقارية
تقرير االستدامة السنوي الثاني الذي سلط الضوء على
ّ
شكل
إنجازاتها القوية التي أحرزتها خالل عام  .2019كما
التقرير بيان ًا استراتيجي ًا لخططها التي تستهدف من خاللها
قيادة المسائل المتعلقة بالممارسات البيئية واالجتماعية
والحوكمة بنهج استباقي بعيد األمد.
كان من أبرز نتائج ركيزة «البيئة» حصول  %79من
المشروعات التطويرية على تصنيف درجة لؤلؤ واحدة وفق
نظام استدامة و %21منها على تصنيف درجتين .ويختص
نظام درجات اللؤلؤ الذي أطلقه مجلس أبوظبي للتخطيط
العمراني ،في تقييم درجــة االستدامة في المباني
والمجتمعات السكنية كافة.
كما خفضت مجموعة الدار بصمتها الكربونية بنحو
ال عن خفض نسبة
 386072طن ًا من االنبعاثات ،فض ً
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«يعد مشروع االستدامة في القطاع الصناعي
ً
واحدا من أهم المبادرات التي نسعى من خاللها
إلى تحقيق أعلى معدالت االستدامة في القطاع
الصناعي بالتزامن مع االرتقاء بكافة آليات اإلنتاج
واالهتمام بعنصري الكفاءة والجودة».
معالي محمد علي الشرفاء الحمادي،
رئيس دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي
المقر الرئيس
لشركة الدار العقارية
في أبوظبي.

استخدام المياه لما يقرب من  ،%5.6ووصول معدل إعادة
التدوير في إدارة المشروعات التطويرية إلى .%89
وستعمد شركة الدار إلى تطوير خطة عمل للوصول إلى
حيادية االنبعاثات الكربونية ،ودمج االستدامة في معايير
االستثمار وإجراءاته ومتطلباته ،ومراجعة مدى امتثال جميع
المقاولين األساسيين لسياسة الشركة الرامية إلى توفير
ظروف عمل جيدة لفرق العمل بحلول نهاية عام .2021
يقول غريغ فيوار ،مدير الشؤون المالية واالستدامة في
شركة الدار العقارية« :لقد حرصنا منذ البداية على إنشاء
ال يوجه عملياتنا
شركة تتخذ االستدامة نهج ًا للعمل ودلي ً
وشراكاتنا ويحفز مسيرتنا في االبتكار والنمو».
وأضاف فيوار« :يمثّل تقرير االستدامة السنوي الثاني
لشركة الدار إنجاز ًا مهماً ،وعالمة فارقة في هذه المسيرة.
وال تقتصر أهمية اإلنجازات والنتائج التي أفصحنا عنها في
التقرير على إبراز تميز الدار العقارية بوصفها شركة تتمتع
ال لعملياتنا
بحس
عال من المسؤولية ،لكنها أيض ًا توفر دلي ً
ٍ
لمواكبة التوجهات المستقبلية والتحول العالمي المتسارع
نحو مواءمة نمو الشركات مع مستهدفات االستدامة».
على نحو متصل ،شهد شهر يناير مطلع العام الحالي،
فعاليات دورة عام  2020من أسبوع أبوظبي لالستدامة
وحضرها ما يصل إلى  45ألف شخص من  170دولة،
بمشاركة ما يزيد على  500متحدث رفيعي المستوى من

االستدامة

مختلف دول العالم .ومنذ تدشين الحدث للمرة األولى
عام  ،2008أصبح أسبوع أبوظبي لالستدامة منارةً عالمية
لتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.
وقد تم اإلعــان مؤخراً ،عن تنظيم دورة عام 2021
افتراضياً ،وذلــك بشكل استثنائي في ضــوء جائحة
كوفيد  ،19 -حيث سيعقد باستخدام تقنيات ومنصات
التواصل المرئي لضمان سالمة المشاركين في الفترة بين
 18و 21من شهر يناير العام المقبل .وستنعقد قمة أسبوع

شهدت فعاليات
دورة عام  2020من
أسبوع أبوظبي
لالستدامة حضور ما
يصل إلى  45ألف
شخص من  170دولة.

سعادة راشد عبدالكريم
البلوشي ،وكيل دائرة
التنمية االقتصادية
في أبوظبي.

أبوظبي لالستدامة االفتراضية التي تستضيفها «مصدر»
في  19يناير ،حيث ستركز على التعافي األخضر في العالم
لمرحلة ما بعد الجائحة.
وذكــرت «مصدر» في بيان رسمي لها أن النقاشات
والحوارات خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة  2021ستركز
على ضرورة االلتزام ببذل الجهود كافة خالل العقد المقبل
من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،خاصة في ضوء
التبعات والتحديات غير المسبوقة لتفشي «كوفيد »19 -
تعاف مستدام في جميع
التي أظهرت مدى ضرورة تحقيق
ٍ
أنحاء العالم ،األمر الذي يتطلب التزام وتعاون الحكومات
وقطاعات األعمال والمجتمعات كافة.
يقول معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ،وزير
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،رئيس مجلس إدارة مصدر:
«تماشي ًا مع نهج القيادة بتعزيز جسور التواصل والتعاون،
يسرنا االستمرار في الحوار العالمي والجهود الهادفة
إلى دفع أجندة االستدامة بما ينسجم ورؤية دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وذلك عبر إقامة فعاليات أسبوع أبوظبي
لالستدامة بشكل افتراضي لعام .»2021
ّ
«تشكل هذه الخطوة نموذج ًا جديد ًا
وأضاف معاليه:
للنهج المبتكر للدولة في ترسيخ دعائم االستدامة وتعزيز
اإلدراك الشامل ألهم التوجهات االجتماعية واالقتصادية
والتقنية التي تسهم في تشكيل عالم اليوم».
وأوضح معاليه أيضاً ،أن من شأن هذه الخطوة ضمان
استمرار االهتمام العالمي بموضوعات االستدامة وتطبيق
السياسات واإلجراءات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر
أمن ًا واستدامة للجميع.
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عالقة صداقة
متميزة واتجاهات
جديدة..

رغم عالقة الصداقة التي تجمع بين اإلمارات العربية المتحدة

والمملكة المتحدة منذ القدم ،إال أن التطورات الحديثة

أسهمت في تنشيط العالقات التجارية الثنائية بين البلدين.
حقوق الصورة :ماسيمليانو موروسينوتو
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تتميز

العالقة التي تربط اإلمـــارات العربية
المتحدة مع بريطانيا بكونها تاريخية وثيقة
على الصعد كافة .ومع التغير األخير الذي طال االقتصاد
العالمي نتيجة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وتفشي
«كوفيد  ،»19 -فإن ذلك قد يمهد الطريق أمام فصل جديد
من التعاون االقتصادي بين البلدين الصديقين أكثر تنوع ًا
وازدهــاراً ،األمر الذي أوضحه معالي الدكتور ثاني بن أحمد
الزيودي ،وزير دولة للتجارة الخارجية ،خالل اجتماع افتراضي
مع معالي رانيل جاياواردينا ،وزير التجارة الدولية البريطاني.
وقد أكد معالي الدكتور الزيودي ،في االجتماع الذي
حضره عدد من األسماء البارزة والمسؤولين في قطاع
التجارة من كال البلدين ،مدى حرص اإلمارات العربية المتحدة
على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع بريطانيا في المجاالت
كافة ،خاصة في قطاعي االستثمار والتجارة.
كما استعرض الحضور فرص وحوافز االستثمار في
القطاعات ذات األولوية ،بما في ذلك الطاقة المتجددة
والرعاية الصحية واألمن الغذائي والخدمات التكنولوجية

سمو الشيخ عبدالله
بن زايد آل نهيان،
وزير الخارجية والتعاون
الدولي ،مع نظيره
معالي دومينيك راب،
وزير الخارجية البريطاني
بلندن في شهر بناير
مطلع العام الحالي.

المتقدمة .وتطرق معالي الدكتور الزيودي إلى جهود الدولة
المستمرة لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها أمام االستثمارات
األجنبية ،خاصة مع صدور قانون االستثمار األجنبي المباشر
الذي يوفر المزيد من الحوافز واالمتيازات.
يُذكر أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تُعد أكبر سوق
للصادرات البريطانية في المنطقة ،إذ تستحوذ على %40
من إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون
الخليجي والمملكة المتحدة.
ووفق ًا لألرقام المتاحة ،فقد وصل حجم التجارة الخارجية
غير النفطية بين البلدين إلى  10مليارات دوالر أميركي خالل
عام  ،2019وتجاوز حجم االستثمارات البريطانية المباشرة
في أسواق الدولة حاجز الـ  20مليار دوالر أميركي ،في حين
تُقدر االستثمارات اإلماراتية المباشرة في بريطانيا بما يزيد
على  16مليار دوالر أميركي.
إلى ذلــك ،أفــاد سوق أبوظبي لــأوراق المالية بأن
المستثمرين من المملكة المتحدة استحوذوا على المركز
ال في السوق ،حيث
األول في قائمة غير االماراتيين األكثر تداو ً
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ً
التزاما
«ما زالت الدولتان ملتزمتين

ً
راسخا بالسعي إلى تحقيق آفاق
متقدمة للتعاون في القطاعات

الرئيسة ،ونرحب بنتائج مناقشاتنا
المثمرة بشأن المسائل ذات
االهتمام المشترك».
معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش،
وزير الدولة للشؤون الخارجية

تم تداول ما يصل إلى  5,2مليارات درهم من األسهم خالل
النصف األول من العام الحالي.
وهناك أكثر من  5آالف شركة بريطانية تعمل في اإلمارات
العربية المتحدة ،منها على سبيل المثال ال الحصر« ،بريتش
بتروليوم (بي بي)» و«شــل» و«رولــز رويــس» و«سيركو»
و«ستاندرد تشارترد» و«ويتروز» ،في حين تستثمر ما يزيد على
 4700عالمة بريطانية في أسواق الدولة التي يعيش تحت
سمائها أكثر من  100ألف من الجالية البريطانية.
وعلى الرغم من وصول عدد السياح البريطانيين الذين
يزورون الدولة إلى ما يقرب من  1,4مليون شخص خالل العام
الماضي ،إال أن اللقاء الذي أقيم في شهر يوليو الماضي
بين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ومسؤولي
سبل إعادة إنعاش حركة
الحكومة البريطانية تطرق إلى ُ
السياحة بين البلدين.
في وقت سابق من العام الحالي ،وقبل أن تُلقي جائحة
كورونا المستجد بظاللها على السفر ،كانت العالقات
اإلماراتية ــ البريطانية قد شهدت دفعةً كبيرة ،عندما

معالي الدكتور أنور
بن محمد قرقاش وزير
الدولة للشؤون الخارجية،
ومعالي الدكتور أندرو
موريسون وزير الدولة
لشؤون الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في
الخارجية البريطانية ،خالل
ترؤس اجتماع اللجنة
اإلماراتية  -البريطانية
المشتركة التاسع عشر
في شهر فبراير.

صورة تجمع بين
ماسيمو فالسيوني
الرئيس التنفيذي
لشركة االتحاد الئتمان
الصادرات ،واللورد
ويليام راسل عمدة
الحي المالي في لندن.
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التقى سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
والتعاون الدولي ،نظيره معالي دومينيك راب وزير الخارجية
البريطاني بلندن في أواخر شهر يناير.
وبعد أسابيع قليلة توجه وفد إماراتي إلى لندن لحضور
اجتماع اللجنة اإلماراتية  -البريطانية المشتركة التاسع عشر.
ترأس االجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير
الدولة للشؤون الخارجية ،ومعالي الدكتور أندرو موريسون
وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا في
الخارجية البريطانية ،حيث التقى وفد الدولة الذي ضم
مسؤولين من وزارات الخارجية والتعاون الدولي ،والعدل،
والدفاع ،والداخلية ،والتغير المناخي والبيئة  -مسؤولين
من وزارات الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة،
والداخلية ،والتنمية الدولية ،والتجارة الدولية ،وغيرها
لمناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك.
وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن اجتماع اللجنة
المشتركة اإلماراتية  -البريطانية التاسع عشر ،و ّفر اليوم
منصة لمعالجة عدد من القضايا األساسية للشراكة الدائمة
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ،وقال
معاليه حينها« :ما زالت الدولتان ملتزمتين التزام ًا راسخ ًا
بالسعي إلى تحقيق آفاق متقدمة للتعاون في القطاعات
الرئيسة ،ونرحب بنتائج مناقشاتنا المثمرة بشأن المسائل
ذات االهتمام المشترك».
على نحو متصل ،أكدت شركة االتحاد الئتمان الصادرات
في شهر فبراير من العام الحالي ،على دعمها للمملكة
المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من االتحاد األوروبي
(بريكست) ،وذلك خالل لقاء جمع ماسيمو فالسيوني
الرئيس التنفيذي لشركة االتحاد الئتمان الصادرات ،واللورد
ويليام راسل عمدة الحي المالي في لندن.
يقول ماسيمو فالسيوني« :تؤكد شركة االتحاد الئتمان
الصادرات التزامها بدعم المصدرين والمستثمرين في دولة
اإلمارات العربية المتحدة لتوسيع أعمالهم في بريطانيا
من خالل حلول شاملة لجلب استثمارات جديدة وخلق
فرص تجارية وتوفير المزيد من فرص العمل لدعم نمو
االقتصاد الوطني».
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وأضاف فالسيوني« :تسهم مثل هذه اللقاءات بدور
فعال في دفع عجلة التنويع االقتصادي غير النفطي في
اإلمارات العربية المتحدة».
وبعد تبني عدد من اإلصالحات ،وليدة اجتماع افتراضي
ترأسه معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة ،والسير إدوارد
ليستر كبير المستشارين االستراتيجيين لرئيس الوزراء
البريطاني ،جاء اإلعالن عن إعادة إطالق مجلس األعمال
اإلماراتي  -البريطاني.
خــال هــذا االجــتــمــاع االفــتــراضــي ،استمع أعضاء
المجلس إلى قائمة اإلصالحات التي تعد ضرورية لضمان
استمرارية العالقات التجارية اإلماراتية ــ البريطانية بشكل
إيجابي وبناء.
شملت اإلصالحات الجديدة للمجلس الذي عقد اجتماعاته
للمرة األولى في عام  ،2011إنشاء أمانة عامة مشتركة
إلدارة أعماله في العاصمة البريطانية لندن .إضافةً إلى
تطوير هيكل جديد لمجموعات عمل المجلس ،وذلك بهدف
توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في المجاالت الجديدة
والناشئة ذات األولوية.
ووفق ًا لوكالة أنباء اإلمارات (وام) تشمل اختصاصات
المجلس إصدار التوصيات المتعلقة بإزالة أية عوائق أمام
تدفقات التجارة واالستثمار ،وتعزيز الروابط بين القطاعات
التجارية في البلدين ،ســواء بين الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،أو الشركات الكبرى والشركات متعددة
ال عن اقتراح مجاالت التعاون ذات االهتمام
الجنسيات ،فض ً
المشترك ،وتعزيز الشراكة بين البلدين على الصعيدين
الدولي واالستراتيجي.
وبعيد ًا عن التجارة ،يعكس افتتاح مركز زايد ألبحاث
األمراض النادرة لدى األطفال في لندن العام الماضي ،قوة
العالقات بين اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.
وكان للمنحة التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت
مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى
لألمومة والطفولة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية
األسرية ،البالغة  60مليون جنيه إسترليني ،الفضل في إنجاز
المركز الذي كان ثمرة شراكة بين مستشفى «جريت أورموند
ستريت» و«كلية لندن الجامعية» و«مؤسسة مستشفى
جريت أورموند ستريت الخيرية لألطفال».

معالي أحمد علي
الصايغ ،وزير دولة

«تبرز اآلن أكثر من أي وقت مضى

خالل حضوره االجتماع

أهمية األبحاث وضرورة إجرائها.

إطالق مجلس األعمال

فعال بوجود مركز
ونحن محظوظون
ً

االفتراضي إلعادة
اإلماراتي  -البريطاني.

زايد لألبحاث بمرافقه المتطورة

التي ستساعدنا في التوصل
يوظف مركز زايد ألبحاث
األمراض النادرة لدى
األطفال خبرات مئات من
الباحثين واألطباء ومرافقه
المتطورة ويسخرها
في مواجهة وباء كورونا
ومعرفة المزيد عنه والحد
من خطورته.

إلى فهم أعمق لوباء كوفيد 19 -
وكيفية السيطرة عليه».
البروفيسور ديفيد جولدبالت،
مدير البحث السريري واالبتكار بمستشفى جريت
أورموند ستريت المدير باإلنابة في معهد صحة
الطفل بكلية لندن الجامعية
ويسهم المركز الذي يتميز بتقنيات ذات طراز رفيع ،بدور
محوري في مواجهة جائحة كورونا ،حيث يوظف خبرات مئات
من الباحثين واألطباء ومرافقه المتطورة ويسخرها في
مواجهة الفيروس ومعرفة المزيد عنه والحد من خطورته.
كما تعكف الفرق الطبية على دراسة مستويات األجسام
المضادة لدى األطفال الذين اشتد بهم المرض وتلقوا
عالج ًا بالعقاقير الجديدة لمعرفة مدى مقاومة الفيروس
لهذه العقاقير.
يقول البروفيسور ديفيد جولدبالت ،مدير البحث السريري
واالبتكار بمستشفى جريت أورموند ستريت المدير باإلنابة
في معهد صحة الطفل بكلية لندن الجامعية« :تبرز اآلن
أكثر من أي وقت مضى أهمية األبحاث وضرورة إجرائها .ونحن
ال بوجود مركز زايد لألبحاث بمرافقه المتطورة
محظوظون فع ً
التي ستساعدنا في التوصل إلى فهم أعمق لهذا الفيروس
وكيفية السيطرة عليه .كما ستساعدنا األبحاث التي نجريها
في المركز وبرامج األبحاث الجارية في مختلف أنحاء العالم
في إيجاد السبل الكفيلة بالسيطرة على الفيروس».
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يدًا بيد نحو األفضل..

نضع بين يديك أيها القارئ العزيز ،استبيان ًا يأتي في سياق عملية تطوير خاصة بمجلة «صوت األعمال» واالرتقاء بها.
شارك اليوم وقد تحصل على فرصة للفوز بحاسوب لوحي «آي باد».
تعد «صوت األعمال» مجلة إخبارية شهرية ،يتم توزيعها مجان ًا ألعضاء
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمنتسبين إليها .عالوة على ذلك ،يتم
نشرها على موقع الغرفة الشبكي ،وهي تهدف بشكل رئيس إلى
تثقيف وإلهام ومساعدة القطاع الخاص على النمو.
تكمن األولوية في مساعدة مجتمع األعمال والمستثمرين على
نمو األعمال .إن رأيك حول كيفية االرتقاء بمجلة «صوت األعمال»
لتلبية تطلعاتك العملية هو غايتنا ،عبر تعبئة نموذج االستبيان أدناه.
األمر لن يتطلب منك سوى دقائق معدودة ،وقد تُسنح لك فرصة الفوز
بجهاز «آي باد» ،الحاسوب اللوحي الذي يناسب احتياجاتك.
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ارتقي بأعمالك
مع فرصة

الفوز
بجهاز «آي باد»
من أبل

استبيان

كيفية المشاركة

قم بتعبئة االستطالع
ً
إلكترونيا عبر الموقع الشبكي
abudhabichamber.ae
في الفترة من  1أكتوبر
ولغاية  30نوفمبر .2020
أرسل صورة عن االستطالع
بعد اإلجابة عن أسئلته كافة،
عبر تطبيق «واتس آب» إلى الرقم
+971 50 477 7567
 .1يرجى تقييم جودة المحتوى
ً
علما بأن
لمجلة صوت األعمال،
( 1ضعيف) و( 5جيد).
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 .2برأيك هل محتوى مجلة صوت
ً
علما بأن
األعمال مفيد؟
( 1غير مفيد) و( 5مفيد للغاية).
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 .5ما قنوات التواصل االجتماعي
المعتمدة من ِقبلك وتعد ذات
أهمية كبرى لعملك؟

 .4ما 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
 .6 هل ترغب بالحصول على موجز
استطالعات
على
 .3أي من القطاعات الصناعية التالية •	مقاالت مبنية
لمقاالت المجلة عبر اإلنترنت؟
غرفة
مجتمع
استجابة
مستندة إلى

• نعم
ترغب بقراءة المزيد عنها في المجلة؟
أبوظبي

		
 • ال

• الطيران والفضاء

 • مقاالت حول فرص أعمال دولية
• التشييد والبناء
• نصائح حول األعمال من كبار الخبراء 
•	ريادة األعمال والشركات

 • توقعات االقتصاد
الصغيرة والمتوسطة
	• دراسات لشركات ناشئة
• الخدمات الحكومية

حققت النجاح

• الضيافة
• غير ذلك (يرجى التحديد)................………………… :

• الصناعة والتصنيع

• االستثمار والمال

• الخدمات اللوجستية

• الخدمات البحرية

• اإلعالم والترفيه
البيانات الشخصية

• النفط والغاز (التكرير والبتروكيماويات)

• العقار
البريد اإللكتروني..........………………........……..........……… :
االسم.........……..........……..........……..........…….......………………… :

• الطاقة المتجددة

• التجزئة
رقم الهاتف.........…….............……....…………..........…………… :
الشركة.......................……..........……..........……..........……………… :

• التكنولوجيا واالتصاالت

• السياحة
المسمى الوظيفي...........……..........……..…………… :

• التجارة
• غير ذلك (يرجى التحديد)................………………… :


•
•
•
•

فيسبوك
تويتر
لينكد إن
إنستغرام
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غرفة أبوظبي تستقبل السفير الباكستاني لدى الدولة
استقبل سعادة محمد هالل المهيري ،مدير عام غرفة تجارة وصناعة
أبوظبي ،في مقر مبنى الغرفة بأبوظبي ،سعادة غالم دستغير سفير
جمهورية باكستان اإلسالمية لدى الدولة ،وذلك بحضور كل من السيد
عبداهلل غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة ،والسيد هالل محمد الهاملي
نائب مدير عام الغرفة.
في بداية اللقاء ،رحّب سعادة المهيري بالسفير الباكستاني ،مشيد ًا
بزيارته الغرفة التي تسهم في تعزيز أُطر التعاون بين دولة اإلمارات
العربية المتحدة وجمهورية باكستان اإلسالمية ،بما يعود بالنفع على
اقتصاد البلدين الصديقين .واستعرض سعادته خالل االجتماع أيضاً،
الجهود الحثيثة التي تبذلها غرفة أبوظبي لالرتقاء بقطاع األعمال
في دولة اإلمارات العربية المتحدة عموماً ،وفي إمارة أبوظبي على
وجه الخصوص ،وذلك من خالل رفد مجتمع األعمال في العاصمة
اإلماراتية بخدمات استثنائية ذات طابع عالمي تسهم في تحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة .وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن
القيادة الرشيدة في اإلمارات العربية المتحدة قد و ّفرت المنظومات

والتشريعات القانونية المالئمة لتهيئة المناخ المناسب إلقامة
األعمال وتحفيز الفرص االستثمارية على أوسع نطاق ،حتى أصبحت
اليوم إحدى أفضل الدول عالمي ًا في تأسيس األعمال التجارية الجديدة
وأكثرها جذب ًا لالستثمارات الخارجية حسب العديد من المؤشرات
االقتصادية العالمية.
من جهته ،أشاد سعادة غالم دستغير ،سفير جمهورية باكستان
اإلسالمية لدى الدولة بحفاوة وحسن االستقبال لدى زيارته غرفة أبوظبي
جسد مدى عمق العالقات األخوية الودية بين البلدين الصديقين.
التي ت ُ ّ
وسلط سعادة السفير الباكستاني الضوء على أهمية مواصلة
الجهود العملية لتوثيق عالقات التعاون االقتصادي واستغالل الفرص
االستثمارية المحتملة التي يمكن أن توفرها باكستان للمستثمرين
اإلماراتيين في مجاالت السياحة والصناعة وغيرهما.
كما أعرب سعادته عن أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين غرفة
أبوظبي ورجال األعمال اإلماراتيين ونظرائهم في جمهورية باكستان بما
يخدم اقتصاد البلدين.

تنظيم ورشة للتعريف بالخدمات القانونية الرقمية المقدمة
للقطاع الخاص
ّ
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً،
ورشة عمل افتراضية حول الخدمات القانونية
الرقمية التي تقدمها للقطاع الخاص بإمارة
أبوظبي ،وذلك بحضور عدد من ممثلي اإلدارات
القانونية في غرف التجارة والصناعة على
الصعيد المحلي ،بهدف تبادل الخبرات وتعزيز
التعاون المشترك في مجال الوساطة الودية،
بما يعود بالنفع على أعضاء الغرف بشكل
عام ،وغرفة أبوظبي على وجه الخصوص .وقد
تناولت الورشة أهمية تبني التحول الرقمي في
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المنظومات الخدمية الحديثة سعي ًا إلى إثراء
تجربة المتعاملين ،وضرورة االستجابة السريعة
مع مختلف التطورات التقنية العالمية.
كما تم تسليط الضوء على باقة الخدمات
القانونية الرقمية التي تقدمها غرفة أبوظبي
ألعضائها ،بما فيها أتمتة خدمات الوساطة
الودية واالستشارات القانونية ومراجعة
العقود ،وهو األمر الذي يؤكد على حرص
غرفة أبوظبي وسعيها الدؤوب نحو مواكبة
التطورات المتسارعة في مضمار التحول

الرقمي ،وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة
المجتمع وتسهيل بيئة األعمال.
يُذكر أن غرفة أبوظبي أطلقت في شهر
أبريل الماضي موقعها اإللكتروني بحلته
الجديدة الذي يتبع أفضل المعايير العالمية،
حيث يقدم الموقع مجموعة مبتكرة من
الخدمات الذكية والدعم لقطاع األعمال،
والتي تتضمن إصدار العضويات ،شهادات
المنشأ ،وتصديق الوثائق إلكترونياً ،وإلغاء
رسوم االشتراك بالخدمة اإللكترونية وغيرها.

األخبار

االحتفال بيوم المرأة اإلماراتية
نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي ،التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي،
ملتقى يوم المرأة اإلماراتية ،تحت شعار «التخطيط للخمسين ..المرأة
سند الوطن» ،وذلك بمناسبة احتفاء دولة اإلمارات العربية المتحدة بيوم
المرأة اإلماراتية الذي يقام في  28أغسطس من كل عام.
واستهلت سعادة مريم محمد الرميثي ،رئيس الهيئة التنفيذية
لمجلس سيدات أعمال أبوظبي فعاليات الملتقى االفتراضي بكلمة جاء
فيها« :اليوم وأكثر من السابق ،تتاح للمرأة اإلماراتية آفاق وفرص جديدة
تجعلها محور الركائز االقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية».
وأشادت سعادة الرميثي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم
اإلمارات) ،رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية
األسرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة ،الرئيسة الفخرية
لمجلس سيدات أعمال أبوظبي ،ودورها الكبير في الدعم الال محدود
الذي تقدمه سموها وال تزال بهدف تحقيق المرأة اإلماراتية التميز والنجاح
في المجاالت كافة.
وشملت فعاليات ملتقى المرأة اإلماراتية تقديم جلسة حوارية
تمحورت حول ثالثة موضوعات :األول بعنوان «برامج ومبادرات حكومة
أبوظبي لتعزيز مشاركة ومساهمة المرأة في قطاع األعمال» ،قدمه
سعادة راشد عبدالكريم البلوشي ،وكيل دائرة التنمية االقتصادية .فيما
تناول المحور الثاني للجلسة موضوع ًا بعنوان «األولويات واالحتياجات
الملحة والمستجدة للمرأة في قطاع األعمال بعد المتغيرات االقتصادية
نتيجة كوفيد  ،»19 -تقديم سعادة عزة سليمان ،المدير العام للبرنامج
الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .وتناول المحور
الثالث الحديث حول موضوع «تجارب ناجحة للمرأة في مجال الذكاء

االصطناعي» ،قدمته السيدة تغريد السعيد ،سيدة أعمال وشريك مؤسس
لشركة آيت لإلبداع التكنولوجي.
وتخلل الجلسات عرض تقديمي لفيلم من إعداد مجلس سيدات
أعمال أبوظبي بعنوان «شكر ًا أم اإلمارات» ،وتم تقديم عرض لفيلم
يحكي لمحات عن تقدير جهود الكوادر الطبية النسائية التي أسهمت
في خدمة المجتمع والتصدي لتداعيات فيروس كوفيد .19 -
وفي كلمته بالملتقى ،أفاد سعادة محمد هالل المهيري ،مدير عام
غرفة أبوظبي ،بأن يوم الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام،
أصبح يشكل مناسبة وطنية لرصد إنجازات ونجاحات المرأة اإلماراتية،
وفرصة لالعتزاز بمشاركتها في جميع المجاالت ،مشير ًا إلى أن دولة
اإلمارات العربية المتحدة قطعت شوط ًا مهم ًا في تعزيز مشاركة المرأة
في مختلف جوانب الحياة .وأضاف سعادته« :لقد برهنت على أنها أهل
للمسؤولية ،وأنها جزء أصيل في مرحلة االستعداد للخمسين عام ًا
المقبلة ،لتكون عون ًا وسند ًا في تمهيد الطريق لمواصلة تحقيق األهداف
واإلنجازات والمكاسب الوطنية».
وقد قام سعادته ،وسعادة مريم محمد الرميثي رئيس الهيئة
التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي ،وبرفقة عدد من مسؤولي
وموظفي غرفة أبوظبي ومجلس سيدات أعمال أبوظبي ،بتكريم خط
الدفاع األول من النساء اإلماراتيات في الكادر الطبي بمستشفى مدينة
الشيخ خليفة الطبية ،تقدير ًا لجهودهن العظيمة والملموسة للحد من
تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعرب سعادته خالل زيارته المستشفى عن عميق شكره وتقديره
البنة اإلمارات التي برهنت أنها سن ٌد ودرعٌ للوطن في أصعب الظروف.
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األخبار

برنامج حديث الغرفة ..نجم يسطع بالنجاح
منذ انطالقها في شهر يونيو الماضي ،شارك آالف األشخاص في
مبادرة «حديث الغرفة» ،وهي عبارة عن برنامج لدعم أعضاء غرفة تجارة
وصناعة أبوظبي والمنتسبين إليها ،ولمجتمع األعمال المحلي وكبرى
شركات االستشارة في الدولة على وجه العموم ،وفي أبوظبي على
وجه الخصوص.
وأوضح سعادة محمد هالل المهيري ،مدير عام غرفة تجارة وصناعة
أبوظبي ،أن المبادرة تم طرحها بعد جهد دؤوب وتنسيق مستمر مع
ممثلي أكبر بيوت الخبرة العالمية في المجال االقتصادي وقطاع األعمال
على مستوى العالم ،مثل شركة ديلويت وشركة برايس ووترهاوس
كوبرز وشركة إرنست ويونغ وشركة كيه بي إم جي وشركة جارتنر
وأخير ًا شركة سلوم وشركاه ،تحت مظلة واحدة بهدف مساعدة األعمال
في تحديد التحديات االقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها
السلبية على االقتصاد العالمي.
وقد سجل البرنامج ما يزيد على  6آالف مشارك في  16ندوة افتراضية عبر
اإلنترنت أقيمت خالل شهري يونيو ويوليو.
وأشار سعادة المهيري إلى مدى تفرُد البرنامج ،حيث يقول« :ميزت
غرفة أبوظبي نفسها بإطالق برنامج حديث الغرفة ليكون منصة تفاعلية
تحتضن مختلف المؤسسات االستشارية».
وأضاف سعادته« :أسهم برنامج حديث الغرفة في نشر الوعي
وتقديم المشورة حول أفضل سبل التعاطي مع آثار فيروس كورونا
المستجد ،في عدد من الجوانب االقتصادية ،ما أسهم بشكل كبير في
تزويدهم بالمعارف وأفضل الممارسات العالمية وإكسابهم الخبرات
لتخطي التداعيات السلبية لألزمة ،والعمل على االستفادة من الفرص
التي نتجت عنها».
ويستهدف البرنامج قطاعات اقتصادية حيوية في إمارة أبوظبي،
بما فيها تجارة التجزئة ،والتعليم ،والخدمات المالية ،اإلنشاءات والتجارة
والخدمات ،والرعاية الصحية ،والضيافة والغذاء وغيرها ،إلى جانب
تمكين المشاركين من طرح األسئلة ذات البُعد االقتصادي على الخبراء.

إلى ذلك ،تناول البرنامج حتى اآلن مجموعة من الموضوعات
االقتصادية المهمة ،مثل «التفكير االستراتيجي ما بعد كورونا»،
و«التمحور والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد» ،و«كيف ستتغير بيئة
العمل وكيف تخطط وفق ذلك» و«كيفية إدارة أصحاب األعمال المتأثرين
بكوفيد  19 -لعالقات العمالة لديهم طبق ًا للقانون اإلماراتي».
ومن الموضوعات األخرى الذي تطرق إليها البرنامج« ،أهم  10اتجاهات
تكنولوجية استراتيجية تحتاج المنظمات إلى استكشافها في عام
 ،»2020و«إدارة مخاطر االحتيال وكيفية منع تحول الوباء العالمي إلى
جائحة احتيال» و«الدور المتطور للبيانات والتحليالت والذكاء االصطناعي
أثناء االضطراب في العمل».

مجلس سيدات أعمال أبوظبي يناقش الخطة االستراتيجية الخمسية
ترأست سعادة مريم محمد الرميثي ،رئيس
الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال
أبوظبي االجتماع األول للهيئة التنفيذية
للمجلس ،للتباحث في مستهدفات الخطة
االستراتيجية الخمسية للمجلس - 2020
 ،2024بحضور عضوات الهيئة التنفيذية،
سعادة ريد حمد الشرياني الظاهري ،وسعادة
موزة سعيد العتيبة ،وسعادة دالل سعيد
القبيسي ،والدكتورة هدى عبدالرحمن
المطروشي ،والسيدة سلمى عقيدة المهيري
والسيدة فاطمة خميس المزروعي ،إضافة
إلى الدكتورة شفيقة العامري المدير التنفيذي
لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.
وتماشي ًا مع الرؤية االقتصادية ألبوظبي
 ،2030فإن أحد محاور االستراتيجية يقضي برفع
مستوى وعي المرأة للتوجه إلى ريادة األعمال
كمسار مهني للمشاركة الفاعلة في التنمية
ال عن زيادة فرص مشاركتها
االقتصادية ،فض ً

 . 50صوت األعمال

في ريادة األعمال من خالل التدريب والتأهيل
واالستشارات واحتضان المشروعات الناشئة
وفق أحدث المستجدات وأفضل الممارسات.
إلى جانب زيادة فرص نمو سيدات األعمال في

سوق العمل وتعزيز فرص الشراكات وتبادل
الخبرات بين سيدات األعمال على المستوى
المحلي واإلقليمي والعالمي لتعزيز اإلنتاجية
ورفع جودة المنتجات.

