من خالل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للعمل معا على تطوير حلول جديدة مبتكرة

بوابة المقطع وسوق أبوظبي العالمي يطلقان منصة ابداعية للمبتكرين
بمجال التكنولوجيا المالية

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة –  17سبتمبر  :2018وقعت بوابة المقطع ،إحدى الشركات التابعة لموانئ

أبوظبي ،مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي لتعزيز التعاون في مشاريع االبتكار والتقنية ونقل المعرفة .وتم
توقيع هذه االتفاقية على هامش فعاليات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية(فينتك أبوظبي  ،)2018أحد أبرز
فعاليات التقنية المالية في منطقة الشرق األوسط ،والتي ينظمها سوق أبوظبي العالمي.
وتهدف هذه المذكرة إلى تحفيز النمو االقتصادي والتفكير اإلبداعي وريادة األعمال عبر إرساء منصة إبداعية
تتيح لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة اختبار واطالق المنتجات والخدمات وحلول األعمال ضمن إطار
تنظيمي.
وتتضمن مجاالت التعاون تبادل الخبرات بين الجانبين والمشاركة في مشاريع االبتكار لتطوير وتطبيق التقنيات
في عدة مجاالت مثل المدفوعات الرقمية وعبر الهاتف المحمول ،وتكنولوجيا "بلوك تشين" وسجالت التوزيع،
والمنصات المرنة ،وغيرها .وسيعمل الجانبان أيضا على إنشاء برامج نقل المعرفة ،وتيسير الوصول للمستثمرين
أو الجهات الراعية للمشاريع ،ودعم رواد األعمال في مجال التكنولوجيا المالية في فهم المتطلبات التجارية أو
التنظيمية فيما يتعلق بأنشطتهم.
وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي ،الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي ،بأن الشركة تولي اهتماما كبي ار لتعزيز
االبداعات التكنولوجية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التجارة العالمية ،مؤكدا أن موانئ أبوظبي
استثمرت بشكل كبير في تطوير الحلول المبتكرة والخدمات التكنولوجية المتطورة للمساهمة بشكل فاعل في دفع
مسيرة التنمية االقتصادية في أبوظبي.
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وقال" ،يسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي العالمي لدعم شركات التكنولوجيا المالية وتحفيز المشاريع الريادية
والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الهادفة إلى تعزيز قطاعات الخدمات المالية واالبتكار وريادة األعمال.
وسنعمل من خالل هذه االتفاقية على اطالق مبادرات مشتركة لتشجيع االبتكار في مجال التقنية المالية بدولة
اإلمارات والمنطقة".
ومن جانبها ،قالت الدكتورة نورة الظاهري ،الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع" :تعود هذه االتفاقية مع سوق أبوظبي
العالمي بمنافع ايجابية ،حيث سنعمل معا على توحيد الخبرات والمعرفة من أجل تقديم الدعم لرواد األعمال
والمبتكرين وتحفيزهم على دراسة وتطوير التقنيات الناشئة والحلول المبتكرة والمساهمة بالتالي تعزيز التنمية
االقتصادية لدولة اإلمارات".
وأضافت" :تعمل بوابة المقطع بمنهجية مبتكرة ،حيث تستثمر الشركة بشكل متواصل في تطوير االبتكار
والتكنولوجيا .ونتطلع من خالل الشراكة الجديدة مع سوق أبوظبي العالمي إلى االرتقاء بقطاع مجتمع التقنية
الرقمية والمبتكرين".
وقال ريتشارد تينج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي" :نشعر بحماس بالغ لدخولنا
في شراكة مع بوابة المقطع وموانئ أبوظبي بهدف التعاون على دعم االبتكارات والمبادرات التي تعزز التجارة والتداول في
أبو ظبي واالقتصاد اإلماراتي عموما .وحين نرى أن التجارة العالمية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو ،فإننا
ننظر إلى بوابة المقطع على أنها شريك طبيعي يدعم جهودنا الرامية إلى توفير تمويل تجاري أوسع يتيح للشركات الصغيرة
والمتوسطة والمؤسسات الكبرى فرص نمو أكبر .وألننا مؤسسة مالية دولية وهيئة تنظيم مالي سنواصل التعاون مع جميع
الشركاء الذين يتبنون الرؤية ذاتها لدعم نمو خدمات التقنيات المالية ومجتمعات األعمال محليا وعالميا".

وكانت موانئ أبوظبي قد أطلقت في شهر أكتوبر الماضي بوابة المقطع ،أول نظام مجتمع الموانئ في بوابة
المقطع في دولة اإلمارات والمنطقة لتسهيل التجارة البحرية ،وتعزيز بكفاءة األداء وسرعة انجاز اإلجراءات،
وتسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن بالزمن الفعلي ،مع توفير قدر أكبر من السالمة
واألمان لنقل البضائع.
 انتهى -2

حول موانئ أبوظبي:
أُسست موانئ أبوظبي في العام  ،2006وهي الشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي ومرافئ الفجيرة في ميناء
الفجيرة ،باإلضافة إلى مدينة خليفة الصناعية  -الوجهة المتكاملة لألعمال التجارية واللوجستية والصناعية في أبوظبي ،والتي

تستقطب االستثمارات المباشرة إلى "منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة" على امتداد مساحة  100كيلومتر مربع ،حيث تعتبر األكبر

مساحة على مستوى الشرق األوسط.

يعد ميناء خليفة ،الذي افتتحه رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في  12ديسمبر

 ،2012الميناء الرئيسي لموانئ أبوظبي ،ويعتبر أول ميناء حاويات شبه آلي في المنطقة .وتمتلك موانئ أبوظبي نسبة  %50من
مرافئ أبوظبي التي تقوم بتشغيل وادارة محطة الحاويات في ميناء خليفة مع باقة متكاملة من الحلول اللوجستية للشركاء والخطوط

المالحية .وباإلضافة إلى الطاقة اإلنتاجية الحالية التي تبلغ  2,5مليون حاوية نمطية ،من المتوقع أن تبدأ الشركة الصينية العمالقة
كوسكو المالحية للموانئ المحدودة عملياتها التشغيلية في محطة الحاويات الجديدة بحلول العام  2019وفق االتفاقية التي أبرمتها

معها موانئ أبوظبي ،مما سيرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجية السنوية إلى  6ماليين حاوية نمطية في كلتا المحطتين.

وباإلضافة إلى مدينة خليفة الصناعية ومجموعة الموانئ ،تشمل الشركات التابعة لموانئ أبوظبي كال من أبوظبي للخدمات البحرية
"سفين" ،التي توفر مجموعة شاملة من الخدمات البحرية والمالحية وخدمات الرصيف المساندة ،باإلضافة إلى خدمات حركة السفن

وصيانة األسطول بطريقة آمنة وفعالة؛ وبوابة المقطع ،التي تدير نظام مجتمع الموانئ وتسهل تدفق المعلومات والمعامالت الرقمية
بين مستخدمي الموانئ والمتعاملين واألطراف األخرى المعنية؛ ومحطة أبوظبي للسفن السياحية ،وهي أول محطة سياحية دائمة في

المنطقة .كما تم افتتاح شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية لتلبية متطلبات نمو قطاع السياحة البحرية في أبوظبي ،من خالل

توفير محطة توقف شاطئية ضمن جوالت خطوط السفن السياحية العالمية تقدم تجربة سياحية فريدة من نوعها .باإلضافة إلى ذلك،

تدير موانئ أبوظبي مركز التدريب البحري بميناء مصفح.

تابعونا على تويترAbuDhabiPorts@ :

3

