نظرة على غرفة التجارة األمريكية في أبوظبي...

 .1ما هي غرفة التجارة األمريكية في أبوظبي (أم شام)؟
تتبع "أم شام أبوظبي" للمجموعة األمريكية لألعمال في أبوظبي .وهي عضو مرموق في غرفة التجارة
خاص غير ربحي ومستقل
اتحاد
األمريكية وجزٌء من الشبكة العالمية لغرف التجارة األمريكية .الغرفة هي
ٌ
ٌ
مخصص للشركات األمريكية واألفراد األمريكيين الذين يقومون بمشاريع في إمارة أبوظبي .والمورد المالي
الوحيد للغرفة هو رسوم العضوية والنشاطات التي تقوم بها.

 .2من هم أعضاء أم شام في أبوظبي؟
تشمل العضوية شركات أمريكية تملك تراخيص للعمل في أبوظبي أو لها عالقات عمل مع أبوظبي؛

باإلضافة لألفراد األمريكيين المقيمين في أبوظبي؛ ومجموعة مختارة من شركات إماراتية؛ وجهات مرتبطة
بـ"أم شام أبوظبي" أثبتت قدرتها على المساهمة في تحقيق هدف الغرفة .ويبلغ عدد األعضاء حالياً أكثر من

 555فرداً وشركة ،كما أن  55في المئة من الشركات العضو تم إدراج اسمها ضمن النسخة األخيرة من
قائمة أكبر  555شركة أمريكية .وممثلو الشركات هم اثنان من المسؤولين التنفيذيين األعلى شأنا في كل

شركة.

 .3ما هي أهداف أم شام في أبوظبي؟
 تعزيز التجارة واالستثمار والعالقات الودية بين الواليات المتحدة األمريكية وأعضاء الغرفة
والمجتمع األمريكي وامارة أبوظبي من خالل المشاركة الفعالة في عضويتها( .المهمة).

 توفير منصة يمكن من خاللها للمسؤولين التنفيذيين في الشركات األمريكية في أبوظبي وأولئك
المتواجدين في الخارج الذين يرعون المصالح األمريكية ،تحديد ومناقشة المصالح المشتركة

والسعي لتحقيقها.

 العمل مع األفراد والجهات المتواجدة في أبوظبي على مسائل ذات مصلحة مشتركة.

 زيادة الوعي حول المركز التجاري الذي تتمتع به إمارة أبوظبي في منطقة الشرق األوسط
وامكانية توسيع التجارة األمريكية هناك وزيادة الفرص في مجال المال واألعمال.
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 .4كيف تقوم أم شام في أبوظبي بتنفيذ أهدافها؟
 إجراء مقابالت مع السفير األمريكي ومسؤولين إماراتيين وجهات إماراتية رفيعة المستوى لشرح
اهتمامات وشؤون وشجون قطاع األعمال األمريكي.

 عقد مأدبة إفطار وغداء شهرية وحلقات دراسية حول المسائل الراهنة المتعلقة بعالم األعمال.
 عقد مائدة مستديرة لمناقشة مسائل خاصة بقطاع معين من األعمال.

 إرسال وفد بشكل سنوي إلى العاصمة األمريكية واشنطن لاللتقاء مع مسؤولين حكوميين وأفراد
الكونغرس والمنظمات غير الحكومية ومراكز الدراسات واألبحاث لإلعالء من شأن مصالح

أعضاء "أم شام" في مجال األعمال.

مشهود لها.
 عقد فعالية خيرية سنوية يتم التبرع بأرباحها لمنظمات
ٌ
 التحرك ضد الضرائب التنازلية التي تُفرض على األجانب خارج بالدهم.

 تقديم عروض موجزة حول وضع األعمال للشركات والمسؤولين الحكوميين الزائرين.
 مساعدة الوفود التجارية األمريكية ورجال األعمال الذين يقومون بزيارة أبوظبي.
 بوابة بحث متطورة تلبي طلبات األعضاء عبر موقع "أم شام".

 اإلشراف على مكتبة من األدلة المطبوعة األمريكية والمعلومات التجارية.
 .5هل توجد مجموعات أخرى لمصالح األعمال األمريكية في الشرق األوسط؟
نعم ،توجد مجموعات لرعاية مصالح األعمال األمريكية في الشرق األوسط .هناك أيضاً مجالس األعمال

األمريكية في الشرق األوسط التي تضم "غرفة التجارة األمريكية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"،

عضو دائم ال يتمتع بحق التصويت في "مجلس األعمال
ونحن من أعضائها .كما أن "أم شام أبوظبي" هي
ٌ
األمريكي اإلماراتي" في العاصمة واشنطن.
 .6كيف يمكن االنضمام إلى عضوية "أم شام" أو االرتباط بها؟

ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للغرفة  www.AmChamAbuDhabi.orgوملء استمارة التسجيل اإللكترونية
لتقييم إمكانية انضمامك للغرفة ،وسيقوم مكتب العضوية بالتواصل معكم بغية استكمال عملية التقدم بطلب.
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تتم مراجعة الطلبات من قبل لجنة للعضوية ومن ثم تُقدم إلى مجلس اإلدارة الذي يعقد اجتماعاته شهرياً
للحصول على الموافقة .وسيتم احتساب الرسوم بحسب مدة العضوية في أشهر السنة.
العضوية البالتينية 3600,, :درهم إماراتي (حوالي  93939دوالر) سنويا ـ الشركات األمريكية واإلماراتية

التي تملك ترخيصاً للعمل في إمارة أبوظبي وتطلب الحصول على مزايا كبار الشخصيات ووضعاً تفضيلياً

في الغرفة.

عضوية الشركات 900,, :درهم إماراتي (حوالي  90585دوالر) سنويا ـ الشركات األمريكية أو اإلماراتية
التي تملك ترخيصاً للعمل في إمارة أبوظبي.
عضوية الجهات المرتبطة التي ال تملك حق التصويت 900,, :درهم إماراتي (حوالي  90585دوالر)

سنويا ـ الشركات األجنبية التي تملك ترخيصاً للعمل في إمارة أبوظبي أو الشركات األمريكية التي لم تؤسس
أعماالً في أبوظبي ولكنها تتطلع لفتح فرع لها أو إنشاء مشروع مشترك في اإلمارة.

الر) سنويا ـ المواطنون األمريكيون الذين
عضوية "أم شام" لألفراد 10800 :درهما إماراتيا (حوالي  990دو ا
يملكون تأشيرة إقامة صالحة في أبوظبي.
عضوية األفراد المرتبطين بـ"أم شام" الذين ال يملكون حق التصويت 13300 :درهم إماراتي (حوالي 350

دوالر) سنويا ـ لجميع المسؤولين التنفيذيين الذين ُيظهرون قدرتهم على المساهمة في المهمة التي تضطلع بها
"أم شام".

الر) سنويا ـ األفراد الذين تملك
عضوية "أم شام" لموظفي الشركات 900 :درهما إماراتيا (حوالي  995دو ا
شركاتهم عضوية في الغرفة يمكن أن يتقدموا بطلب لتخفيض الرسم.
الر) سنويا ـ لموظفي السفارة األمريكية
عضوية برسم مخفّض 900 :درهما إماراتيا (حوالي  995دو ا

والمدرسين األمريكيين واألفراد العاملين حالياً في القوات المسلحة األمريكية واألساتذة والطالب الجامعيين

األمريكيين وزوجات وأزواج أعضاء "أم شام".
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 .7من يقوم بإدارة وتمثيل أم شام في أبوظبي؟
تنفيذي وأربعة أفراد محترفين .كما يتم انتخاب مجلس اإلدارة سنوياً من
مدير
ٌ
ُيشرف على "أم شام أبوظبي" ٌ
قبل األعضاء ويضم أربعة مسؤولين و 11عضواً باإلجمال .ويشغل رئيس مجلس اإلدارة منصب المتحدث
باسم األعضاء .وتعقد "أم شام أبوظبي" اجتماعاً عاماً سنوياً واجتماعاً للخطة االستراتيجية من أجل تطوير

نفسها أكثر كمنظمة رائدة في مجال عملها.
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