االتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي تبرمان اتفاقية شراكة مع بلغ آند بالي سوق أبوظبي
العالمي لالرتقاء بقطاع الضيافة والسفر في الشرق األوسط
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أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم بلغ آند بالي  ،Plug and Playأكبر منصّة ابتكار عالمية ،وسوق أبوظبي العالمي  ،ADGMالمركز المالي الدولي
الرائد ومقره أبوظبي ،عن انضمام االتحاد للطيران ،الناقل الوطني لدولة اإلمارات  ،ودائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي لتكونا
الشريكين المؤسسين في برنامجهما الجديد ل ُمسرعة الشركات الناشئة في قطاع الضيافة والسفر.
سيتعاون فريق بلغ آند بالي واالتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي معًا لتحديد محور تركيز البرنامج بنا ًء على حاالت
االستخدام الحالية ورعاية مجموعة مختارة من الشركات الناشئة ذات التقييمات المرتفعة والتي يتم استقطابها عبر شبكتهم العالمية .وستعمل
بلغ آند بالي سوق أبوظبي العالمي بشكل وثيق مع وحدات األعمال لدى الشريكين من أجل تسريع عملية المشاركة وتشجيع التعاون المثمر.
كما تفخر بلغ آند بالي سوق أبوظبي العالمي بأن تعلن عن انضمام ميرال ،المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي ،إلى برنامج
مسرعة الشركات الناشئة مما سيسمح لهم باالنخراط مع الشركات الناشئة في قطاع الضيافة والسفر ودعم المنظومة الحاضنة لريادة
األعمال والتي تواصل النمو من مختلف أنحاء المنطقة .وستكون الشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة األعمال قادرة على
االستفادة من الشراكة المجتمعية التي يوفرها مركز أبوظبي الوطني للمعارض من خالل حضور ورشات العمل المنتظمة والفعاليات
الخاصة وجلسات التعارف والتشبيك.
وسيكون هؤالء الشركاء قادرين كذلك على االنتفاع من منظومة بلغ آند بالي الحاضنة العالمية التي تضم أكثر من  25شركة بقطاع
الضيافة والسفر في مختلف أنحاء العالم ،من سنغافورة وحتى وادي السيليكون.
صرح السيد توني دوغالس ،الرئيس التنفيذي لمجموعة االتحاد للطيران" :يتمتع قطاع الضيافة والسفر بقدر كبير من األهمية للتنمية
وقد ّ
االجتماعية واالقتصادية في أبوظبي ونحن سعداء بتكوين هذه الشراكة االستراتيجية مع بلغ آند بالي سوق أبوظبي العالمي لكي نتعاون معًا
على إنشاء بنية تحتية تعمل على تعزيز االبتكار في قطاع الطيران.
ومن جانبه قال سعادة سيف سعيد غباش ،وكيل دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي" :إن إرساء مكانة أبوظبي بصفتها وجهة سياحية عالمية
تجذب السياح من جميع الشرائح الديموغرافية هو مهمتنا الرئيسية في دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي ،وهذا التعاون مع بلغ آند بالي سوق
أبوظبي العالمي ،إلى جانب شركائنا المحليين ،سيتيح لنا صياغة إطار عمل يعزز االبتكار ويحسّن من تأثير ونطاق وصول رسالتنا
العالمية.
وقال السيد عميد مهرنفار ،الشريك اإلداري في بلغ آند بالي في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا" :يهدف توسيع أنشطتنا إلى دعم رؤية
ً
مركزا إقليميًا لالبتكار؛ وتفخر بلغ آند بالي بأن تكون جز ًءا من هذه الرؤية".
أبوظبي في أن تصبح
وقد أطلقت بلغ آند بالي أول برنامج مسرعة أعمال الحتضان الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية «فينتيك» في الربع الثالث من
عام  ،2018حيث قدمت الدعم لخمس مؤسسات مالية كبرى في تحقيق أهدافها المبتكرة على نطاق عالمي ،إضافة إلى تعزيز ميزتها
التنافسية ضمن القطاع المالي.

وقال السيد ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:
"يرحب سوق أبوظبي العالمي بهذه الشراكة ويتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع شركائه من
المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة .إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود السوق الهادفة إلى تعزيز
التنافسية وجاذبية السوق في أبوظبي ودولة اإلمارات كافة من خالل دعم الشركات الناشئة واالبتكار في قطاع السياحة والقطاعات الرئيسية
ذات الصلة.
وخالل البرنامج ،ستتمكن كافة الشركات ورواد األعمال من االستفادة من بيئة األعمال المتكاملة التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي وبرنامج
دعم ريادة األعمال بما يتيح لها التركيز على تطوير أعمالها وإيجاد حلول مبتكرة للشركات المحلية والعالمية .وإننا نؤكد على استمرارنا في
إطالق ودعم المبادرات التي ستعزز مسيرة التنمية في الدولة وتحقق أهداف التنمية المستدامة".
تأسست منصة بلغ آند بالي للضيافة والسفر ومقرها في وادي السيليكون في عام  ،2016وركزت منذ ذلك الوقت على استكشاف التقنيات
الثورية ودعمها والتوسع في نشرها مما يحقق غايات االرتقاء بمستقبل قطاع السفر .وتعتبر البنية التحتية لتقنية المعلومات في القطاع على
أتم االستعداد الستيعاب الحلول الثورية منذ وقت طويل ،وهناك حاجة ماسة لربط قادة القطاع مع المبتكرين من مختلف أنحاء العالم .تستفيد
بلغ آند بالي من شبكتها العالمية للبحث عن التقنيات التي تطرحها الشركات الناشئة والتي تسهم في زيادة اإليرادات وخفض التكاليف،
ً
فضال عن تحسين عنصر األمن والسالمة وتعزيز والء العمالء للعالمة التجارية وتهيئة تجربة سفر ممتعة وسلسة للجميع.
وأضاف السيد عميد مهرنفار ،الشريك اإلداري في بلغ آند بالي في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا" :إننا نفخر كل فخر باإلنجازات التي
حققتها الشراكة بين بلغ آند بالي وسوق أبوظبي العالمي في أقل من عام .ونحن فخورون اليوم على وجه الخصوص بالنمو الذي حققناه في
قطاع الضيافة والسفر ،حيث كانت بدايتنا من مركز العمل المشترك التقني في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية".
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في الربع الثالث من عام  ،2019وستكون أول دفعة من الشركات الناشئة المختارة موجودة في سوق
أبوظبي العالمي.
للمزيد من المعلومات عن البرنامج ،يرجى زيارة الموقع .MENA@pnptc.com
 ------انتهى ------

نبذة عن بلغ آند بالي
بلغ آند بالي هي أكبر منصة ابتكار عالمية ويقع مقرها في وادي السيليكون .وقد أنشأت برامج مسرعات األعمال الحتضان الشركات
الناشئة ،وأطلقت خدمات ابتكارية للمؤسسات ،ولديها صندوق رأس مال مغامر داخلي لتسريع وتيرة التقدم التقني بخطى أسرع من أي وقت
مضى .ومنذ انطالقنا في عام  ،2006يتوسع نطاق برامجنا على مستوى العالم ولنا حضور في أكثر من  30موق ًعا حول العالم ،مما منح
الشركات الناشئة الموارد الالزمة للنجاح في وادي السيليكون وغيره من األماكن .وبوجود أكثر من  6,000شركة ناشئة و 280شريك
رسمي من المؤسسات ،فقد قمنا بتهيئة منظومة احتضان الشركات الناشئة المثالية في العديد من القطاعات .ونحن نقدم االستثمارات الفاعلة
في  200مشروع رأس مال مغامر رائد في وادي السيليكون ونستضيف أكثر من  700حدث تعارف وتشبيك سنويًا .وقد جمعت الشركات
التي تضمها شبكتنا أكثر من  7مليارات دوالر من التمويل ،مع تخارج المحافظ المالية بنجاح من االستثمار ،بما يشمل كيانات مثل :دينجر
ودروبوكس وليندنغ كلوب وباي بال .للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الموقع .www.plugandplaytechcenter.com

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي العالمي ( )ADGMهو مركز مالي دولي يقع مقره في عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبدأ ممارسة أعماله رسميًا
في  21أكتوبر  .2015ومنذ تأسيسه بموجب مرسوم اتحادي إماراتي كمركز مالي عام ،يعمل سوق أبوظبي العالمي على تعزيز مكانة
أبوظبي بصفتها وجهة عالمية لألعمال والتمويل ،ويش ّكل حلقة وصل استراتيجية بين االقتصاديات المتنامية في الشرق األوسط وأفريقيا
وجنوب آسيا وبقية العالم.

تستند استراتيجية سوق أبوظبي العالمي إلى نقاط قوة أبوظبي التي تتضمن القطاع المصرفي الخاص
وإدارة الثروات وإدارة األصول واالبتكار المالي .ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثالث هيئات
مستقلة ،وهي :محاكم سوق أبوظبي المالي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل .وباعتباره
ً
مركزا ماليًا دوليًا ،فإن سوق أبوظبي العالمي يعتبر الجهة المنظمة لجزيرة المارية التي تعتبر منطقة مالية حرة .ويتيح سوق أبوظبي
العالمي للمؤسسات المالية والشركات والمنشآت المسجلة العمل واالبتكار والنجاح ضمن إطار تنظيمي دولي يستمد قواعده من القانون العام
اإلنجليزي .ومنذ انطالقته ،حصل سوق أبوظبي العالمي على جائزة «أفضل مركز مالي للعام» في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تقديرا لمبادرته وإسهاماته في قطاع األسواق المالية وأسواق رأس المال في المنطقة.
لسنتين على التوالي ،وذلك
ً
نبذة عن مجموعة االتحاد للطيران
تُعتبر مجموعة االتحاد للطيران ،وهي مجموعة سفر وطيران عالمية متنوعة األعمال ،واحدة من أبرز شركات الطيران في العالم .تأسست
االتحاد للطيران ،شركة الطيران الوطنية اإلماراتية والعضو بالمجموعة ،في عام 2003؛ ومنذ ذلك الوقت تسير االتحاد للطيران بخطوات
واثقة حثيثة نحو األعالي لتتصدر قائمة أنجح شركات الطيران في العالم .تطير رحالت االتحاد للطيران إلى أكثر من  80وجهة عالمية
على متن أسطول يضم  103طائرة إيرباص وبوينغ .وفي عام  ،2018نقلت الشركة  682,100طن من الحمولة .وفي السنوات
األخيرة ،حصلت الشركة على مجموعة من الجوائز المرموقة عن خدماتها ومنتجاتها المتميزة ،وعروض الشحن ،وبرنامج والء العمالء،
وتدريب الطيران ،وبرنامج الصيانة واإلصالح وال َعمرة للطائرات.
نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي
تتولى دائرة الثقافة والسياحة مهمة الحفاظ على اإلرث الثقافي والمعالم السياحية بإمارة أبوظبي والترويج لها واستغاللها في تعزيز مكانة
اإلمارة بصفتها وجهة سياحية عالمية متميزة ومستدامة تثري تجربة المقيمين والسياح على حد سواء .وتنظم الدائرة قطاع السياحة في اإلمارة
وتنفذ مبادرات الترويج لها كوجهة سياحية عالمية من خالل مجموعة واسعة من النشاطات والفعاليات التي تهدف إلى استقطاب السياح
والمستثمرين .وتشرف الدائرة على صياغة السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمحافظة على اإلرث الثقافي لإلمارة ،بما في ذلك حماية
المواقع األثرية والتاريخية وتطوير المتاحف ،مثل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي .وتدعم الدائرة
النشاطات الفكرية والفنية والفعاليات الثقافية بهدف رعاية البيئة الثقافية الغنية وصون اإلرث الثقافي إلمارة أبوظبي .ومن ضمن مسؤوليتها
الرئيسية ،تتولى الدائرة أيضا التنسيق مع قاعدتها الغنية من األطراف المعنية والشركاء بهدف تطوير اإلمارة والترويج لمعالمها السياحية.

