
 

 
 

 لتمكين الشركات الناشئة واألعمال رقميا  

 وسوق أبوظبي العالمي   &eشراكة بين اتصاالت من 

 

المتحدة  ،أبوظبي العربية  التي    :2022  نوفمبر  23  ،اإلمارات  اإلمارات"،  "اتصاالت  أعلنت 
  شراكتها عن  "، اليوم  &eأطلقت هويتها المؤسسية المحّدثة تحت العالمة التجارية "اتصاالت من  

العالمي أبوظبي  الماليADGM)  مع سوق  المركز  توفير ،  أبوظبي  للعاصمة  العالمي  (،    بهدف 
التحول الرقمي في  رحلتها  دفع  الرقمية لجميع الشركات الناشئة الجديدة، و  والخدماتالحلول  

 عمالء.لل التجاربورؤيتها لتقديم أفضل 

المراكز المالية الدولية الرائدة في العالم، مما يضع    أحد،  (ADGMسوق أبوظبي العالمي )  يعد
الدولية األعمال  خريطة  على  بقوة  أصبح  و،  أبوظبي  سنوات  سبع  غضون  أبوظبي  في  سوق 

من    العالمي ألكثر  وشركات    شركة،  5000موطًنا  الدولية  المالية  المؤسسات  ذلك  في  بما 
 الخدمات المهنية والمستثمرين والشركات الناشئة.  

المختلفة  االحتياجات    لتلبية الحلول الرقمية    بتقديمعبر هذه الشراكة    "&eتقوم "اتصاالت من  و
نموذج العمل العمل المكتبي والعمل عن بعد ونماذج    لتسهيلللشركات من خالل توفير مزايا  

بسرعات نترنت  اإل  تأمين ل  والمتطورةالشاملة  تصميم حلول اإلنترنت  تعمل على  كما  ،  الهجين
 بناًء على حجم القوى العاملة، فضالً عن مزايا محددة للمستخدم.عالية 

الكامل لألعمال من خالل تجهيز  النتقاللضمان ا اً مصمم الً شامحالً " &eتقدم "اتصاالت من كما 
سيتمكن الموظفون من الوصول إلى    هجين، إذالعمل  ال  نموذجكل موظف للعمل عن ُبعد أو في  

 .  حزم المستخدم التي تتضمن العديد من أدوات التواصل واإلنتاجية واألمان

المناسبة قال  وبهذه  محمود،  والمتوسطةالرئيس  نائب  ،  عصام  الصغيرة  للشركات  في    األول 
إضافة المزيد من   إلىالشركات التي تمر بالتحول الرقمي باستمرار    تسعى  : ""&e"اتصاالت من  

إلى االبتكار وتوسيع عروضه (،  ADGM)سوق أبوظبي العالمي  يتطلع  و،  القيمة لجميع عمالئها
التنافسي   نظامه  التجارية    وتسهيللتعزيز  األعمال  المنطقة ممارسة  و  في  هذه ،  خالل  من 

من   اتصاالت  تجمع  الشركات   &eالشراكة،  احتياجات  لتلبية  وخبراتها  وفرقها  شبكتها  قدرات 
 ."المركز المالي الموجودة ضمن هذاالناشئة والمؤسسات 

إلى تعزيز المنصات الرقمية والخدمات الذكية والتطبيقات الخاصة    تؤدي هذه الشراكةوأضاف: "
أبوظبي     كما تعد ،  األعمال  في استضافة الشاملة    تجربتهوتحسين    (ADGMالعالمي )بسوق 

من   "اتصاالت  هذا    " &eجهود  الجزء  ك  الرقمي  التحول لتحقيق  مع  المنسجم  عملها  رؤية  من 
نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وجذب واضح  مسار  في رسم  الشاملة لقيادة دولة اإلمارات  
 . "للمجتمع واألجيال القادمة كبيرةاالستثمارات التي تولد فوائد 

 قال حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي   جانبه،ومن  
(ADGM):"العالمي )  يسر أبوظبي  اتصاالت    (ADGMسوق  يتعاون مع  رحلة  لتعزيز    ،&eمن  أن 

عزيز وحماية وت  دعمتتماشى هذه الشراكة مع التزامنا ب  إذ،  التحول الرقمي القتصاد دولة اإلمارات
والمنطقة   واإلمارات  المجالبأكملها  أبوظبي  فإننا    المالي،  في  ذلك  إلى  إلى  باإلضافة  نتطلع 

وذلك من خالل رقميًا،    ADGM  سوق أبوظبي العالمي  لتمكين مجتمع  &eمن  العمل مع اتصاالت  
والمساهمة بشكل إيجابي في   ،من خالل عمليات الدمجأعمالهم  سهيل وصول العمالء إلى  ت

 " ازدهار االقتصاد.

 

 



 

 

سوق ابوظبي العالمي  ضمن  جموعة متنوعة من الحلول للشركات  " م&eتوفر "اتصاالت من  و
(ADGM  ،)  بما في ذلك المتجر اإللكتروني((e-Store    يساعد الشركات على امتالك القدرة  الذي

على بناء منصات رقمية خاصة بها، وهو متجر متكامل تماًما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة  
بوابات الدفع اآلمنة عبر    &eمن  بيع منتجاتهم عبر اإلنترنت وإدارة المدفوعات من خالل اتصاالت  

يمكن للشركات تحميل جميع  و.  دفعلتحقيق سالسة الاإللكترونية ومنصات أخرى في المنطقة  
منتجاتها ونشر موقعها على الويب في دقائق، ودمج تكوين متجرها، وتصنيف منتجاتها، وتأمين 

 مدفوعاتها، وتهيئة وإدارة متجرها على الهاتف المحمول.

تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة موقع ويب  على  (e-Store) لمتجر اإللكتروني ايعمل 
إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي من  يمكنهم    ، كمااحتياجات أعمالهم  لتلبية  الدرجة األولىمن  

نموذج جاهز مجاني يغطي أكثر   1000دون استخدام مصمم ويب، حيث يحتوي على أكثر من  
الخاصة به على محرر   واجهة التحكمتحتوي  و.  الشركات الصغيرة والمتوسطةقطاًعا من    80من  

 خرى.األ المزايا والعديد من، Googleيو وصور مخزون مجانية وخرائط صور ومقاطع فيد

نظاًما شامالً ومزدهًرا    يعمل على تعزيز(،  ADGMالعالمي )سوق أبوظبي  ومن الجدير بالذكر، أن  
نمو وتطوير المؤسسات المحلية والدولية من جميع أنحاء المنطقة وحول العالم.    يساعد على

ثالث هيئات  (، من خاللADGMالعالمي ) أبوظبيسوق تم بناء البنية التحتية لألعمال في كما 
االبتكار والنمو،  على  مستقلة تعمل مًعا لمساعدة الشركات والكيانات على العمل بسالسة و

التسجيل    هيئةو،  (FSRAوهيئة تنظيم الخدمات المالية )  ظبي العالمي،سوق ابووهي محاكم  
(RA  .)الناشئة و والشركات  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  بتوجيه  الثالثة  الكيانات  هذه  تقوم 

التسجيل  فترة عملهاالدولية طوال    والمؤسسات أو  اإلطالق  من  بدًءا  المحفظة  و،  إلى  وصوالً 
 والنمو الجغرافي. 

 من تهدف والتي 2022 فبراير في ،&e الجديدة التجارية عالمتها اتصاالت مجموعة وأطلقت
 الرئيسية األعمال بقطاعات ممثلة نمر أعمال نموذج عبر النمو تسريع إلى استراتيجيتها خالل

  للمجموعة.

 مقر في "&e من "اتصاالت بشركة ممثالً  القطاعات، تلك رأس على تاالتصاال قطاع ويأتي
 للمجموعة، العالمية األسواق في إنترناشونال" &e" وشركة اإلمارات، بدولة المجموعة

 الشبكات، أحدث وتوفير متفوقة، اتصاالت خدمات تقديم في وتميزها المجموعة إرث على للحفاظ
 المجموعة. عمالء لمختلف القيمة وتعزيز

 &e" تأتي هم،حيات نمط ويعزز بتجاربهم يرتقي بما للعمالء، التكنولوجي االستثمار على وللتركيز
 لمتطلبات وملبياً  مواكباً  الرقمية الخدمات من التالي الجيل من الرقمي العالم لتجعل ،الحياة"

 والتكنولوجيا التنقل وخدمات بالتجزئة والبيع الترفيه خدمات وتشمل للعمالء، اليومية الحياة
 المالية.

 المتكاملة السيبراني األمن حلول خالل من القيمة تعزيز على المؤسسات" &e" وتركز
 الضخمة المشاريع خدمة عن فضالً  االصطناعي، والذكاء األشياء وإنترنت السحابية والحوسبة

 األعمال. وقطاع للحكومات الرقمي التحول لتمكين

 المجموعة حضور لتعزيز االستثمارية، الفرص استكشاف على جهودها االستثمار" &e" وتركز
 للمساهمين. المقدمة والعوائد عالمياً 

 

 

- انتهى-  


