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 ،2021 للعـــام  توديعنـــا  مـــع 
هائلـــة  متغيـــرات  شـــهد  الـــذي 
أعلـــت ورســـخت مكانـــة االقتصاد 
بـــكل  الرقميـــة  واالســـتثمارات 
للمســـتقبل،  كعنوان  أطيافهـــا، 
الترفيـــه  قطـــاع  ســـنجد  فإننـــا 
الرقمـــي فـــي صـــدارة المشـــهد 

العالمـــي. االســـتثماري 
بجوائز  االحتفـــاء  يتجـــدد  وحينمـــا 
مجلـــة اســـتثمارات ألفضـــل قادة 
منطقـــة  فـــي  إبداعـــاً  األعمـــال 
دورتهـــا  فـــي  األوســـط،  الشـــرق 
الخامســـة كحصاد  منجـــزات لذاك 
العـــام، والتـــي كرمت علـــى مدار 
أعمـــال  قـــادة  جوائزهـــا  تاريـــخ 
المقبلـــة،  لألجيـــال  ملهميـــن 
فإننا ال شـــك نطرق بوافـــر تجليات 
أبـــواب كيان  التكريـــم واالحتفـــاء، 
في  اســـتطاع  إماراتي  اســـتثماري 
غضـــون 6 أعوام انقضـــت، أن ينحو 
للســـير فـــي دروب العالمية، كأول 
شـــركة إماراتيـــة متخصصـــة فـــي 

مجـــال الترفيـــه الرقمـــي.

وحتمـــاً ال نجـــد فـــي مبـــررات منح 
الجائـــزة الســـنوية لتلك الشـــركة 
ســـوى أن نســـتذكر كلمات خالدة 
المستقبل  نيرة من رجل  ملهمة 
صاحـــب  األوســـط،  الشـــرق  فـــي 
الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس  الدولة، 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، حاكم دبي 
»رعـــاه الله« حينـــا قـــال )))) اليوم 
من مدينـــة دبي لإلنترنت.. شـــركة 
»يـــا« أول شـــركة تقنيـــة إماراتية 
تـــم إدراجها في بورصـــة نيويورك، 
بقيمـــة ســـوقية أكثـــر مـــن مليار 
دوالر((((. ومع صـــدور تلك الكلمات 
مـــن شـــخصية عربيـــة تاريخية في 
الثاقبـــة،  ســـموه  ورؤيـــة  مكانـــة 
الحصـــاد  يكـــون  شـــك  ال  فإنـــه 
الشـــركة  تلـــك  علـــى  للقائميـــن 

التـــي باتـــت مفخـــرة عربية.
والتتويـــج  التكريـــم  مـــع لحظـــات 
صيفـــي   / المهنـــدس  باختيـــار 
يـــا  رئيـــس مجموعـــة  إســـماعيل 
العـــام  كشـــخصية  المحـــدودة، 

الرقمـــي  الترفيـــه  بقطـــاع   2021
بالشـــرق األوســـط،  فإننـــا ســـنرى 
مقـــدرة ذلـــك الكيان علـــى خلق 
ابتكاريـــة،  ومبـــادرات  رؤى  وتبنـــي 
معادلـــة  تخلـــق  أن  اســـتطاعت 
جديـــدة، وواقعاً غيـــر مألوف في 
قطـــاع  بـــات يحقـــق تســـارعاً غيـــر 
مســـبوقاً على الخارطة العالمية، 
بل يكفي االسترشـــاد بمؤشـــرات 
اإلنجـــاز  حجـــم  توضـــح  وحقائـــق 
لشـــركة إماراتية عالمية المحتوى 

الترفيهـــي.
وهنـــا ندعوكم فـــي ذلـــك الحوار 
للوقـــوف علـــى مؤشـــرات اإلنجاز 
حوارنا  مـــن  نســـتخلصها  واالبتكار 
اليـــوم مـــع شـــخصية اســـتثنائية 
في قيـــادة ذلك الكيـــان الوطني 

هـــــــــــــــو  و  العالمي 
المهنـــدس / صيفـــي إســـماعيل 
رئيـــس مجموعـــة يـــا المحـــدودة 
بدولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة.

رئيس مجموعة يا المحدودة باإلمارات 
حاوره / محمد شمس الدين 

صيفي إسماعيل 
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 و كان لنا شرف الحوار:

نـــود منكم نبذة عن مســـيرة كيان 
فـــي  للعالميـــة  انطلـــق  وطنـــي 
المحـــدودة؟  يـــا  مجموعة  حجـــم 
علـــى  الشـــركة  اعتمـــدت  هـــل 
دراســـات لســـوق الترفيـــه الرقمي 
األوســـط؟ الشـــرق  منطقـــة  فـــي 

مجموعـــة  انشـــاء  فكـــرة  ترجـــع 
البدايـــة  منـــذ  المحـــدودة  يـــا 
 ،2015 العـــام  منـــذ  للمؤسســـين 
ســـوق  حـــول  تتمحـــور  وكانـــت 
السائد  بالشـــكل  الرقمي  الترفيه 
ألعاب  الـــذي يقتصر علـــى  آنـــذاك 
الكمبيوتـــر واألجهـــزة الرائجة في 
الفكـــرة  وظلـــت  الوقـــت،  ذلـــك 
المعطيات  مـــع  وتتعاظم  تتبلـــور 
التحديثـــات  مـــن  الجديـــدة 
المتاحقـــة والقفـــزات الســـريعة 

لشـــبكات قطـــاع االتصـــاالت، حتى 
تبلـــورت الفكـــرة، وتـــم إطاقهـــا 
فـــي مدينة دبـــي لانترنـــت بدولة 
العـــام 2016،  اإلمارات، مـــع مطلع 
وكانـــت فكـــرة االطاق مـــن إمارة 
دبي، خاضعة لعـــدة عوامل، تأتي 
فـــي طليعتها جاذبية االســـتثمار 
للترفيه  النموذجية  البيئـــة  وتوفر 
حاجـــة  إلـــى  باإلضافـــة  الرقمـــي، 
لتقديـــم  العربيـــة  المجتمعـــات 
محتوى خـــاص بالعالم العربي عبر 
منصات عربيـــة متخصصة في هذا 
البناء  منتجاتهـــا  تراعـــي  المضمار 
للمجتمعات  واألخاقـــي  القيمي 
العربيـــة وطبيعتهـــا وثقافتهـــا .
إلـــى جانب ندرة منتجـــات التواصل 
ظـــل  فـــي  العربيـــة  االجتماعـــي 
المنافسة الشرســـة مع المنصات 

العالميـــة التي اجتاحت الشـــريحة 
المســـتخدمين فـــي  األكبـــر مـــن 
العالـــم العربـــي على اتســـاعها .

انطلقنا العام 2016 برؤية استشرافية للمستقبل من دبي...
 مهد االقتصاد العربي وقبلة التطور االقتصادي في الشرق األوسط 

مـــا هـــي حصـــة مجموعـــة يـــا المحـــدودة من 
الرقمـــي  للترفيـــه  الكليـــة  الســـوقية  الحصـــة 
المأمـــول  هـــو  مـــا  األوســـط؟  الشـــرق  فـــي 
خـــال الخمـــس أعـــوام المقبلـــة؟ نقصـــد هل 
المســـتقبلي؟ النمـــو  وخطـــة  رؤيـــة  لديكـــم 

وفـــق آخـــر االحصائيـــات الـــواردة  مـــن مؤشـــر 
يـــا«،  »مجموعـــة  فـــإن   Sensor Tower
وتطبيقاتهـــا تقع فـــي مراكـــز متقدمة، حيث 
يقـــع تطبيـــق »يا لـــودو« فـــي المركـــز الثاني 
)فئـــة األلعـــاب( و تطبيـــق »يـــا«، فـــي المركز 
الســـابع )فئـــة التواصل االجتماعـــي(، من حيث 
و  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  االيـــرادات 
شـــمال أفريقيا، ولدينا خطـــط طموحة للغاية 
ألن نصبـــح أحـــد الاعبيـــن الكبار فـــي منطقة 
الشـــرق االوســـط والعالم العربـــي، نرتكز فيه 
على النتائـــج القويـــة التي حققناهـــا مؤخراً، 
خاصة بعد عمليـــة اإلدراج في بورصة نيويورك، 
والدعـــم القـــوى الـــذي تلقيناه مـــن حكومة 
وخاصـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  االمـــارات  دولـــة 
الدعم مـــن صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيس الدولـــة، رئيس 
مجلس الـــوزراء، حاكم دبي »رعاه الله تعالى« .

الجانـــب  وعلـــى  التشـــغيلي  الجانـــب  وعلـــى 
اإلجمالـــي  العـــدد  بلـــغ  فقـــد  التشـــغيلي 
للمســـتخدمين النشطين شـــهرياً، لتطبيقات 
»يـــا«، بنهاية الربـــع الرابع من العـــام 2021، ما 
يناهـــز 28.1 مليـــون مســـتخدم، بزيـــادة قدرها 
%81.9 عن الفتـــرة ذاتها للعـــام 2020 .أما عن 
مامـــح الخطـــط المســـتقبلية فإننـــا نخطـــط 
الســـتقطاب شـــرائح أكبر للمســـتخدمين في 
تطبيقاتنا الحالية خاصة التطبيقات الرئيســـية 
كـــــــــــــــ »يـــا »، و«يـــا لـــودو«، باإلضافـــة لطرح 
منتـــج »الميتافيـــرس«، الـــذى نتوقـــع أن يغير 
واقـــع التواصـــل االجتماعـــي العربـــي ، وفـــي 
هـــذا اإلطـــار تحديـــداً، نعـــد مســـتخدمينا، بأننا 
ســـنقدم طرحاً جديداً خال العـــام الجاري، قد 
يكـــون عامـــة فارقة علـــى مســـتوى التواصل 
االجتماعـــي، .باالضافـــة الســـتمرارنا فـــي طرح 
الترفيـــه  مســـتوى  علـــى  جديـــدة  تطبيقـــات 
الرقمـــي واأللعـــاب االلكترونيـــة مـــن شـــأنها 
االستحواذ على شرائح أكبر من المستخدمين 
فـــي المنطقـــة العربيـــة والشـــرق األوســـط، 
باالضافـــة الى عملية التوســـع واالنتشـــار في 
جغرافيـــة  مناطـــق  لتشـــمل  القطـــاع،  ذات 
الاتينيـــة«،  و«أمريـــكا  تركيـــا«،   « كــــــ  جديـــدة 
. المســـتهدفة  المناطـــق  مـــن  وغيرهـــا 
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 .
ال شـــك أن الترفيـــه الرقمـــي هـــو 
علـــى  بالمقـــدرة  يرتبـــط  قطـــاع 
االبتـــكار، هـــل لنـــا مـــن نبـــذة عن 
جهود الشـــركة في ذلك المضمار؟ 
وتطبيقات  طـــرح تقنيـــات  باألخص 
المنافســـة  تســـتطيع  جديـــدة، 
مـــع الشـــركات األخـــرى العالميـــة؟
منذ اليـــوم األول إلطاق مجموعة 
يا، ونحـــن نعتمد منهـــج ابتكاري 
ومســـيرة  ســـلفاً،  ذكـــرت  كمـــا 
التطويـــر والتحديـــث تســـير بوتيرة 
أفضل  تحقيـــق  ألجـــل  متســـارعة 
لمســـاهمينا،  اســـتثمار  عائـــد 
ومســـتثمرينا، من جهـــة وتقديم 
خدمـــات متطورة تلبـــي متطلبات 
التـــي  المســـتخدمين  شـــريحة 
طرديـــاً  متســـارعة  بوتيـــرة  تتزايـــد 
التـــي  التحديثـــات  سلســـلة  مـــع 
تتبعهـــا المجموعـــة فـــي كافـــة 
 . أخـــرى  جهـــة  مـــن  تطبيقاتهـــا 
ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة، أطلقنا 
شـــركة »يا جيـــم«، و هى شـــركة 
يـــا  لمجموعـــة  تابعـــة  قابضـــة 
المحـــدودة، وذلـــك للتركيـــز على 
أعمـــال  توزيـــع »ألعـــاب الهـــارد –
كـــور الميـــد-  و   hard-core كـــور 
منطقـــة  فـــى   ،«   mid-core
أفريقيا. وشـــمال  األوسط  الشرق 
الجديـــدة،  األطروحـــات  عـــن  أمـــا 

 .YallaChat
الميـــزات الحالية التـــي تم طرحها 

:V0.3.0 مع 
جميـــع    :End-to-End Encryption•
علـــى  المراســـلة  بروتوكـــوالت 
YallaChat مؤمنـــة بتشـــفير تـــام 
أقصـــى  لتوفيـــر  األطـــراف  بيـــن 

والخصوصيـــة. األمـــان  درجـــات 
بإمـــكان  الفوريـــة:  •المراســـلة 
الرســـائل  إرســـال  المســـتخدمين 
 Emojis والــــ  الوســـائط  وملفـــات 
الفيديـــو  ومقاطـــع  والصـــور 
والرســـائل الصوتيـــة للبقـــاء على 
اتصـــال مع األصدقـــاء والعائلة في 

مـــكان. أي  ومـــن  وقـــت  أي 
ومكالمـــات  صوتيـــة  •مكالمـــات 
يمكـــن  الجـــودة:  عاليـــة  فيديـــو 
مكالمـــات  إجـــراء  للمســـتخدمين 
صوتيـــة ومكالمات فيديـــو فائقة 
والعائلة  األصدقـــاء  مـــع  الوضـــوح 
في أي وقـــت وبأمـــان وخصوصية 

. مة تا
يمكـــن  الدردشـــة:  •مجموعـــات 
مجموعات  إنشـــاء  للمستخدمين 
دردشـــة خاصة أو مجموعات عامة 
)مجموعـــة(، للبقـــاء علـــى اتصال 
مع األصدقاء والعائلة، ومناقشـــة 

االهتمامات. كافـــة 
ســـتكون   ، جميًعـــا  نعلـــم  كمـــا 
الرئيســـية  الثورة  هي   metaverse
التكنولوجيـــا  فـــي  التاليـــة 
االجتماعيـــة، وكان فريقنـــا يبحـــث 
فـــرص  مـــن  جديـــدة  أنـــواع  عـــن 
لتزويـــد  االجتماعيـــة  الشـــبكات 
المســـتخدمين بمســـتوى أعلـــى 
اجتماعيـــة  وتجـــارب  الحريـــة  مـــن 
نمتلـــك  ونحـــن  شـــمولية،  أكثـــر 
للتطويـــر واالبتكار  إمكانات قويـــة 
في هـــذا المجـــال ، ويســـعدنا أن 
نعلـــن، مـــن هنـــا عبـــر منصتكم، 
أننـــا نعمل علـــى إطـــاق تطبيق 
للتواصـــل االجتماعـــي المتطـــور ، 
ميتافيـــرس  أول  ســـيضم  والـــذي 
اإلطـــاق مصمم  اجتماعـــي على 
األوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة 
وشـــمال إفريقيا،وقد يكون متاًحا 
لمســـتخدمينا خـــال النصف األول 

مـــن عـــام 2022.

إلطـــاق  اإلعـــداد  بصـــدد  فنحـــن 
تطبيقـــات جديـــدة، ونحـــن علـــى 
أنهـــا ستســـاهم بشـــكل  يقيـــن 
التطبيقـــات  وضـــع  فـــي  كبيـــر 
للعالـــم  خصيصـــاً  المصممـــة 
العربي، وســـتحدث فارق حقيقي 
في خدمـــات التواصل االجتماعي.
أطلقـــت  المثـــال  ســـبيل  وعلـــى 
الجديـــد   تطبيقهـــا  المجموعـــة 
تطبيـــق  وهـــو  شـــات«،  »يـــا 
تطويـــره  تـــم  فوريـــة،  مراســـلة 
ليناســـب  بالكامـــل  وتخصيصـــه 
احتياجـــات مســـتخدمي منطقـــة 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
فـــي  إطاقـــه  منـــذ  إفريقيـــا. 
يعمـــل   ،2021 لعـــام  األول  الربـــع 
تحســـين  على  باســـتمرار  فريقنـــا 
علـــى  بنـــاًء  وتطويـــره  المنتـــج 
وجهود  المســـتخدمين  اقتراحات 
المســـتمرة.  التســـويقية  األبحاث 
ففريقنـــا ملتـــزم بأرقـــى معاييـــر 
الجـــودة والتنافســـية، وتخصيـــص 
رغبـــات  كافـــة  لتلبيـــة  المنتـــج 
المحلييـــن،  المســـتخدمين 
ونؤمن بشـــكل تـــام، أن اهتمامنا 
واالبتـــكار،  بالتفاصيـــل  الدقيـــق 
ســـوق  فـــي  مثمـــراً  ســـيكون 
إفريقيا. وشـــمال  األوسط  الشرق 

نريد نبذة عن التطبيقات التي أطلقتها المجموعة ومدى االختاف بين كل تطبيق وأخر؟
لدى المجموعة خال المرحلة الحالية العديد من التطبيقات هي على التوالي :
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28.1 مليون عدد المستخدمين لتطبيقات مجموعة يا

تغريدة دعمنا من صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد تواكبًا مع إدراج الشركة 

في بورصة نيويورك مثلت لنا حافز يدعم 
رؤيتنا للمستقبل ويحفز جهودنا للتحول 

ألكبر كيانات الترفيه الرقمي في العالم 

هـــل لنـــا مـــن نبـــذة عـــن مؤشـــرات 
النمـــو وإيـــرادات المجموعـــة خـــال 

الســـابقة؟ الفتـــرة 
تخطت إيـــرادات المجموعة حاجـــز المليار 
درهـــم، خـــال العـــام 2021، بنســـبة نمو 
تعدت .102.4% عن الســـنة المالية 2020. 
ربـــح  صافـــي  المجموعـــة  حققـــت  كمـــا 
المحاســـبية  للمبـــادئ  المطابـــق  الغيـــر 
المقبولـــة عمومـــاً نحـــو 464.57 مليـــون 
درهم، بنســـبة نمـــو ناهـــزت 97.7% لعام 
2021 مقارنـــة بالعـــام 2020، والتي ُقدرت 
 أرباحهـــا آنـــذاك بنحو 235 مليـــون درهم. 
وجـــاءت إيـــرادات الربـــع األخيـــر مـــن العام 
التوقعات، لتحقق  الماضي متخطيًة كل 
نمواً بنســـبة  39.7 %  على أساس سنوي 
لتصـــل إلـــى 248.2 مليـــون درهـــم، بينما 
ارتفع صافي الربـــح غير المطابق للمبادئ 
المحاســـبية المقبولة عمومـــاً إلى 101.3 
مليـــون درهم إماراتي بنســـبة نمو بلغت 
18.1%  علـــى أســـاس ســـنوي، فـــي حين 
ظـــل صافي هامـــش الربح غيـــر المطابق 
لمبـــادئ المحاســـبة المقبولـــة عمومـــاً 
مرتفًعا بنســـبة 40.8%  كما نما متوسط 
النشـــطين شـــهرياً  عدد المســـتخدمين 
مليـــون   16.4 مـــن  مرتفعـــاً   ،71 بنســـبة  
فـــي الربع الرابـــع من عـــام 2020 إلى 28.1 
 مليـــون فـــي الربع الرابـــع من عـــام 2021.

تطـــورات  المرحلـــة  هـــذه  تشـــهد  كمـــا 
مختلـــف  رغـــم  نوعهـــا  مـــن  فريـــدة 
التحديـــات والعقبـــات التي تواجـــه كافة 
القطاعـــات في العالم، وقد شـــكل ذلك  
حافـــزاً للتفكيـــر بطريقة جديدة تســـهم 
فـــي تذليـــل التحديـــات وتحويلهـــا الـــى 
فرص للنمـــو والتقدم نحو المســـتقبل، 
حيث عملت الشـــركة بالتعـــاون مع جميع 
موظفيها وشـــركائها على تعزيز مبادئ 
عملهـــا المتمثلـــة فـــي دعـــم التعددية 
رأس  علـــى  العمـــاء  ووضـــع  الثقافيـــة، 
أولويـــات الشـــركة باإلضافـــة إلـــى تبنـــي 
نحـــو  والســـير  بســـيطة  عمـــل  أســـاليب 
نغفـــل  أن  يمكـــن  وال  واضحـــة،  أهـــداف 
تبنـــي  بفضـــل  كانـــت  النتائـــج  هـــذه  أن 
علـــى  قائـــم  عمـــل  نهـــج  المجموعـــة 
االبتـــكار والتخطيط المســـتقبلي الواضح 
قاعـــدة  توســـيع  فـــي  أســـهم  والـــذي 

. مين لمســـتخد ا
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سنطرح تطبيقات جديدة المرحلة المقبلة ستساهم في تغيير واقع التواصل 
االجتماعي العربي

اعمـــال  انطـــاق  إن  الشـــك  أخيـــرًا   
دبـــي  إمـــارة  مـــن  المجموعـــة 
الشـــرق  فـــي  االقتصـــاد  )وجهـــة 
األوســـط(، كان له دالالت ومسارات 
داعمة لذلك النجاح الذي تشـــرفت 
مجموعتكم باإلشـــادة به من قبل 
صاحـــب الســـمو / الشـــيخ محمـــد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيس 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  الدولـــة، 
حاكـــم دبـــي »رعـــاه اللـــه تعالى«، 
مـــا الكلمـــة التـــي تـــود توجيهها 
لســـموه في ذلـــك التوقيت وتلك 
مجموعة  بلغتهـــا  التـــي  المكانـــة 

المحـــدودة؟ يا 
العربيـــة  االمـــارات  دولـــة  قدمـــت 
المتحـــدة بشـــكل عـــام نموذجـــاً 
فريـــداً كبيئـــة اســـتثمارية جاذبـــة 
على  دبـــي  وقدمـــت  لاســـتثمار، 
الخصـــوص نمـــوذج شـــديد  وجـــه 
مشـــموالً   واالحتـــراف،  التميـــز 
بســـهولة في ممارســـة األعمال، 
كمـــا وفـــرت بيئـــة أعمـــال مثالية 

مـــا القيـــم التـــي تؤمـــن بهـــا في 
حياتـــك والضامنـــة بتوفيـــق اللـــه 
المتعـــددة؟  لنجاحتكـــم  تعالـــى 
قـــد  الحديثـــة  اإلدارة  أن  أرى 
تغيـــرت مفاهيمهـــا عن الســـابق 
خاصـــة  ومتســـارع،  كبيـــر  بشـــكل 
فـــي  بالعمـــل  تعلـــق  مـــا  إذا 
حيـــث  التكنولوجـــي،  القطـــاع 
تتطلـــب القيـــادة العمـــل بوتيـــرة 
متســـارعة والمرونـــة فـــي اتخـــاذ 
القـــرارات والبعـــد كل البعـــد عـــن 
بالتخصـــص،  واإليمـــان  المركزيـــة، 
كلهـــا عوامـــل ومتطلبـــات أراهـــا 
فـــي ظني ضـــرورة حتميـــة البد أن 
تتوافـــر في كل قائـــد أعمال خال 
الفتـــرة الزمنيـــة. أمـــا عـــن المبدأ 
الراســـخ هو الطمـــوح والتخطيط 
الجيد للمســـتقبل، وفيما يتعلق 
بالمبدأ الراســـخ الذي أؤمن به هو 
: إن لم يكـــن توفيق اللـــه للفتى 
... فـــأول ما يجني عليـــه اجتهاده.

نريـــد أن نتعـــرف علـــى جوانب من 
الشـــخصية مـــا الهوايات  حياتكـــم 
المفضلـــة؟ كيـــف تقضـــون وقـــت 

فراغكـــم؟
بســـيطة  الشـــخصية   حياتـــي 
فـــي  تخرجـــت  عربـــي  شـــاب  كأي 
الجامعـــة، وبدأت حياتـــي العملية 
فـــي  طبيعـــي  تسلســـل  فـــي 
العديـــد مـــن الشـــركات اإلقليمية 
اإلمـــارات  دولـــة  فـــي  والعالميـــة 
تـــم  حتـــى  المتحـــدة،  العربيـــة 
يـــا،  لمجموعـــة  رئيســـاً  تعيينـــي 

فـــي الدولـــة .
مـــن  فأنـــا  الهوايـــات،  عـــن  أمـــا 
عشـــاق اللعبـــة الشـــعبية األولى 
فـــي العالم »كرة القدم«، ســـواء 
بشـــكلها االعتيادي والتقليدي أو 
بالشـــكل الجديد المرتبط بالترفيه 
الرقمـــي باإلضافـــة  إلى ممارســـة 
العديـــد مـــن األلعـــاب اإللكترونية  
التـــي  العمـــل  لطبيعـــة  .ونظـــراً 
أكســـبتني حـــب اإلطـــاع والقراءة 

خاصة في المجـــاالت ذات العاقة 
والترفيـــه  االتصـــاالت  بقطـــاع 
اإللكترونيـــة  واأللعـــاب  الرقمـــي 
وقـــت  عـــن  .أمـــا  يومـــي  بشـــكل 
العائلـــة  مـــع  فأقضيـــه  الفـــراغ 
الحيـــاة  بيـــن  تـــوازن  لتحقيـــق 
دون  العمليـــة،  والحيـــاة  الخاصـــة 
أن تطغـــى أحدهما علـــى األخرى، 
وأعتقـــد أن هـــذه الجزئيـــة تحتاج 
بـــذات  تتحلـــى  قياديـــة  لعقليـــة 
المهـــارات التي يجـــب وأن تتواجد 
في تصنيفـــات القيـــادة الناجحة .

األعمـــال،  ورواد  للمســـتثمرين 
التحتية  البنيـــة  كما توفـــر مرافق 
بالخبـــرات  مدعومـــة  الممتـــازة، 
الشـــخصية،  والخدمات  المهنيـــة 
ميـــزة  الدولـــة  تعطـــي  التـــي 
األخـــرى،  الـــدول  علـــى  تنافســـية 
كما أن دولة اإلمـــارات تحتل مرتبة 
رفيعةعلـــى مســـتوى العالم في 
وفقاً  األعمال،  ممارســـة  سهولة 
لتقاريـــر البنك الدولـــي وغيره من 
المعنيـــة  الدوليـــة.  المنظمـــات 
بتصنيفـــات البيئـــة االســـتثمارية .
أمـــا عن الدعـــم الـــذي القيناه من 
صاحـــب الســـمو / الشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتوم، نائـــب رئيس 
الدولـــة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي«رعـــاه اللـــه تعالى«فقد كان 
مشـــهوداً، وليـــس أدل عليـــه من 
التغريـــدة التـــي أطلقها ســـموه 
بالتزامـــن مـــع حفـــل اإلدراج فـــي 
بورصـــة نيويورك، وال أخفيك ســـراً، 
إذا قلت وبصدق أن ســـعادتنا في 

مجموعة يا بهـــذا الدعم وبهذه 
ســـعادتنا  يعـــادل  كان  التغريـــدة 
نيويـــورك  بورصـــة  فـــي  بـــاإلدراج 
كلمـــات  وشـــكلت  ويزيـــد،  بـــل 
ســـموه، دافعاً وحافزاً لاســـتمرار 
فـــي  والنمـــو  التقـــدم  فـــي 
المجموعـــة حتـــى نبقـــى ضمـــن 
إطـــار رؤية ســـموه الشـــاملة التي 
يشـــهد لهـــا القاصـــي والدانـــي .
الـــذي  الدعـــم  هـــذا  كل  وأمـــام 
تلقتـــه مجموعـــة يـــا المحدودة، 
 ،2016 عـــام  فـــي  إطاقهـــا  منـــذ 
الشـــكر  كلمـــات  كل  أن  نجـــد 
واالمتنـــان والتقديـــر تقـــف عاجزة 
أمـــام ما القيناه من دعم ســـموه 
الامحدود، ســـائلين الله عز وجل، 
موفـــور  ســـموه  علـــى  يديـــم  أن 
الصحـــة والعافيـــة، وأن يديم على 
دولة اإلمارات تقدمها وازدهارها .

نثمن ببالغ االمتنان والعرفان الدعم البالغ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم »رعاه الله تعالى« لكيانات األعمال في مختلف القطاعات بإمارة دبي
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الدورة الخامسة .. جوائز مجلة استثررات اإلماراتية 5الشخصيات القيادية املكرمة 

أفضل قادة األعرل إبداعاً يف الرشق األوسط للعام 2021  

األزمــــات .... جـســور املسـتـقـبـــل 

املهندس 
 فؤاد مشعل 

الرئيس التنفيذي 
مجموعة الربكة 

 الدولية لالستثرر 
قطاع .. االستثررات قطاع .. االستثررات 

العامة 

الفريق  
اسامة ربيع 

رئيس مجلس إدارة 
 هيئة قناة  

السويس 
قطاع النقل البحري 

املهندس 
صيفي اسععيل 

الرئيس التنفيذي 
مجموعة يال  

املحدودة 
قطاع الرتفيه الرقمي 

املهندس 
أم  النارص 

الرئيس التنفيذي 
 رشكة أرامكو 

قطاع استثررات 
 النفط 

الدكتور 
عيل سعيد العامري 

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة الشموخ  

لخدمات النفط 
قطاع الصناعات 

 النفطية الداعمة  النفطية الداعمة 

املهندس الشيخ 
سا  القاسمي 
رئيس دائرة الطاان  
املد   عضو املجلس 
التنفيذي لحكومة رأس 

الخيمة 
قطاع املطارات قطاع املطارات 

الدكتور 
داكر عبد هللا محمد 
رئيس مجلس إدارة  

رشكة كونرتاك  
للتنمية العمرانية 
قطاع املقاوالت 

الدكتور 
سليعن بن عبد  

العزيز الحبيب 
رئيس مجلس إدارة  

مجموعة مستشفيات  
الدكتور سليرن الحبيب 

قطاع االستثررات الطبية قطاع االستثررات الطبية 

معايل  
محمد بركندو 

ام  عام منظمة  
الدول البرتولية  

املصدرة للنفط ( أوبك ) 
قطاع إدارة أزمات  

النفط العاملية النفط العاملية 

محمد ضبيع 
الرئيس املايل  

التنفيذي 
twofour54 رشكة

قطاع االستثررات  
اإلعالمية الحكومية 

سلطان أحمد بن سليم 
رئيس مجلس إدارة   
والرئيس التنفيذي 
 رشكة موانئ د  

 العاملية 
قطاع إدارة املوانئ 

خليفة املح   
رئيس مجلس إدارة  
رشكة الخليج العر  

لالستثرر 
قطاع العقارات 

سيف البلويش 
الرئيس التنفيذي 

مجموعة 
 أومينفيست 

قطاع  استثررات  
الخدمات املالية 

يسعد ربراب 
رئيس  مجلس إدارة 

مجموعة يسعد رباب 
قطاع األغذية  
واملرشوبات 

عمر عبد هللا الفطيم 
الرئيس التنفيذي 
 مجموعة الفطيم 

قطاع السيارات  
والتجزئة 

عـزيـز أخنوش 
رئيس وزراء املغرب  

 رئيس ومؤسس  
مجموعة اكو & 

 أفريقيا غاز 
قطاع الغاز والطاقة 

مـراد اولـكــر  
رئيس مجلس إدارة 

مجموعة يلدز 
 القابضة 

قطاع األغذية الخفيفة 

خالد الرميحي 
الرئيس التنفيذي 
ممتلكات القابضة 

قطاع االستثررات  
السيادية 

إبراهيم املعجل 
الرئيس التنفيذي  
 صندوق التنمية  

الصناعية السعودي 
قطاع التمويل 

 و املصارف 

احمد عــز 
رئيس مجلس إدارة 
مجموعة رشكات  

حديد عز 
قطاع الصناعة 

جعل السادات 
رئيس مجلس إدارة 
 رشكة  اتصاالت مرص 

قطاع االتصاالت 

خليفة املح   
رئيس مجلس إدارة  
رشكة الخليج العر  

لالستثرر 
قطاع العقارات 

الدكتور 
داكر عبد هللا محمد 
رئيس مجلس إدارة  

رشكة كونرتاك  
للتنمية العمرانية 
قطاع املقاوالت 

املهندس الشيخ 
سا  القاسمي 
رئيس دائرة الطاان  
املد   عضو املجلس 
التنفيذي لحكومة رأس 

الخيمة 
قطاع املطارات 

املهندس الشيخ 
سا  القاسمي 
رئيس دائرة الطاان  
املد   عضو املجلس 
التنفيذي لحكومة رأس 

الخيمة 
قطاع املطارات 

املهندس الشيخ 
سا  القاسمي 
رئيس دائرة الطاان  
املد   عضو املجلس 
التنفيذي لحكومة رأس 

الخيمة 
قطاع املطارات 

املهندس 
صيفي اسععيل 

الرئيس التنفيذي 
مجموعة يال  

املحدودة 
قطاع الرتفيه الرقمي 

سلطان أحمد بن سليم 
رئيس مجلس إدارة   
والرئيس التنفيذي 
 رشكة موانئ د  

 العاملية 
قطاع إدارة املوانئ 

إبراهيم املعجل 
الرئيس التنفيذي  
 صندوق التنمية  

الصناعية السعودي 
قطاع التمويل 

 و املصارف 

الدكتور 
عيل سعيد العامري 

رئيس مجلس إدارة 
مجموعة الشموخ  

لخدمات النفط 
قطاع الصناعات 

 النفطية الداعمة 

الدكتور 
سليعن بن عبد  

العزيز الحبيب 
رئيس مجلس إدارة  

مجموعة مستشفيات  
الدكتور سليرن الحبيب 

قطاع االستثررات الطبية قطاع االستثررات الطبية 

الدكتور 
سليعن بن عبد  

العزيز الحبيب 
رئيس مجلس إدارة  

مجموعة مستشفيات  
الدكتور سليرن الحبيب 

قطاع االستثررات الطبية 

الدكتور 
سليعن بن عبد  

العزيز الحبيب 
رئيس مجلس إدارة  

مجموعة مستشفيات  
الدكتور سليرن الحبيب 

قطاع االستثررات الطبية 

معايل  
محمد بركندو 

ام  عام منظمة  
الدول البرتولية  

املصدرة للنفط ( أوبك ) 
قطاع إدارة أزمات  

النفط العاملية 

يسعد ربراب 
رئيس  مجلس إدارة 

مجموعة يسعد رباب 
قطاع األغذية  
واملرشوبات 

دولة اإلمارات العربية 

املتحدة 

دولة اإلمارات العربية 

املتحدة 

دولة اإلمارات العربية 

املتحدة 
دولة اإلمارات العربية 

دولة اإلمارات العربية املتحدة 

املتحدة 

دولة اإلمارات العربية 

املتحدة 

دولة اإلمارات العربية 

املتحدة 

دولـة نـيـجـيـريــا 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة 

مملكة البحرين 

جمهورية مرص العربية  

جمهورية مرص العربية  

سلطنة ٌعرن  اململكة املغربية  دولة الجــزائــر تــركــيــــا 

اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية 

جمهورية مرص العربية   جمهورية مرص العربية  

تحت شعار » األزمات ... جسور المستقبل » 
 22 شخصية قيادية شرق أوسطية تحصد جوائز مجلة استثمارات اإلماراتية للعام 2021

إعان نتائج الدورة الخامسة لجوائز مجلة استثمارات اإلماراتية 
)أفضل قادة اإلعمال إبداعًا في الشرق األوسط للعام 2021( 

المجلـــة، بما مثل إنعـــكاس ألهمية االرتقاء بقـــدرات قادة األعمال العـــرب، فضاً عن قادة مؤسســـات حكومية 
بـــارزة ذات صلـــة وثيقة بمجريات االقتصـــاد العالمي، علـــى تبني أفضل الطروحـــات والمنهجيـــات االبتكارية في 
مجابهـــة وتحجيـــم تداعيات أزمـــة عالمية، أصابـــت مرتكزات نمـــو االقتصاد العالمـــي وهي أزمة كوفيـــد – 19«.  
حيث تأسســـت منهجيـــة االختيار والتصويت عبر االســـتبيان الذي تم طرحه طيلة الشـــهور الماضيـــة على اختيار 
شـــخصية قيادية واحدة في كل قطاع اقتصادي في منطقة الشـــرق األوســـط وفقاً لـ15 معيار نســـبي للترشح.

إبداعاً في الشـــرق األوســـط للعام 2021، والتي انطلقت تحت شـــعار  )) األزمات .... جســـور المســـتقبل ((( حيث 
تصدرت 22 شـــخصية  قيادية في مختلـــف القطاعات االقتصادية واالســـتثمارية قائمة الدورة الخامســـة لجوائز 

أعلنت مجلة استثمارات اإلماراتية الصادرة من أبوظبي، نتائج جوائز دورتها الخامسة ألفضل قادة األعمال
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الدكتور/ سعيد العامري
الشخصية القيادية في قطاع خدمات النفط بالشرق األوسط للعام 2021 الشخصية القيادية في االستثمارات البيئية في الشرق األوسط للعام 2021

المهندس الشيخ / سالم بن سلطان القاسمي
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المقـــاوالت  قطـــاع  تصـــدر  فيمـــا 
الدكتـــور  األوســـط  الشـــرق  فـــي 
/ داكـــر عبـــد الـــاه محمـــد، رئيس 
مجلـــس إدارة والعضـــو المنتـــدب 
لشـــركة كونتـــراك للتنميـــة فـــي 
المقـــاوالت،  قطـــاع  عـــن  مصـــر 
المتعـــددة  الســـهاماته  نظـــراً 
يناهـــز  التـــي  األم  والمجموعـــة 

تاريخهـــا فـــي ســـوق المقـــاوالت 
خمســـون  مـــن  أكثـــر  المصـــري 
عامـــاً، حيـــث فاز بلقب الشـــخصية 
القياديـــة عـــن قطـــاع المقـــاوالت 
في منطقة الشـــرق األوسط، مع 
تولـــي شـــركته مشـــاريع تطويرية 
ضخمة في العاصمـــة اإلدارية في 

. مصر

الدكتور / داكر عبد الاه محمد

وفـــي ظل قيـــادة إمـــارة أبوظبي 
مجـــاالت  فـــي  إبداعـــي  لتطـــور 
الحكومية  االســـتثمارات اإلعامية 
 ،twofour54عبر الـــدور المحوري لــــ
والتـــي باتـــت تضم تحـــت مظلتها 
إعاميـــة  شـــركة   600 مـــن  أكثـــر 
محليـــة وإقليميـــة وعالميـــة من 
مـــع  إن،  إن  ســـي  قنـــاة  ضمنهـــا 

رؤى  طـــرح  فـــي  اســـتمراريتها 
إمـــارة  مكانـــة  لدعـــم  توســـعية 
أبوظبي على خارطة االســـتثمارات 
اإلعاميـــة فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط والعالم، حيـــث تم اختيار 
األســـتاذ / محمـــد ضبيـــع، الرئيس 
 ، twofour54المالـــي التنفيذي لــــ
القيادية فـــي قطاع  كالشـــخصية 

الحكومية  االســـتثمارات اإلعامية 
األوســـط. الشـــرق  في 

األستاذ / محمد ضبيع
الشخصية القيادية في قطاع المقاوالت في الشرق األوسط للعام 2021

الشخصية القيادية في قطاع االستثمارات اإلعامية في الشرق األوسط للعام 2021
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وفـــي مســـار اســـتثنتائي يرســـخ 
مجلـــة  أعلنـــت  الجائـــزة،  عالميـــة 
معالـــي  منـــح  عـــن  اســـنتثمارات 
النفـــط  وزيـــر  بركنـــدوا،  محمـــد 
النيجيـــري وأميـــن عـــام منظمـــة 
الـــدول المصدرة للنفـــط »أوبك«، 
ألفضـــل منهجية فـــي إدارة أزمات 
لرؤيـــة  نتاجـــاً  العالميـــة  النفـــط 

تحقيـــق  فـــي  الثاقبـــة  »أوبـــك« 
بيـــن مصالـــح المنتجيـــن  التـــوازن 
والعـــودة  والمســـتهلكين 
لمؤشـــرات ســـعرية عادلـــة، وفي 
ذات القطـــاع النفطي، تـــم اختيار 
العامـــري  الدكتـــور علـــى ســـعيد 
ومؤســـس  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
اإلماراتيـــة  الشـــموخ  مجموعـــة 

مـــن أبوظبـــي كشـــخصية العـــام 
خدمـــات  قطـــاع  فـــي  القياديـــة 

 .2021 للعـــام  النفـــط 

معالي / محمد بركندوا
التطـــورات  علـــى  وعطفـــاً   
المتاحقـــة التي شـــهدها قطاع 
الرقمنـــة، فقـــد فـــاز المهنـــدس 
رئيـــس  إســـماعيل،  صيفـــي 
يـــا المحـــدودة والتي  مجموعـــة 
تـــم إدارجهـــا مؤخـــراً في ســـوق 
قطـــاع  عـــن  المالـــي  نيويـــورك 
الشـــرق  فـــي  الرقمـــي  الترفيـــه 
األوســـط، حيث تعـــد مجموعة يا 
والتي تأسســـت العـــام 2016، في 

مدينـــة دبي لألنترنـــت ويناهز عدد 
»يا«،  لتطبيقـــات  المســـتخدمين 
بنهايـــة الربـــع الثالـــث مـــن العام 
2021، مـــا يربـــو علـــى 25.9 مليون 
مســـتخدم بنهايـــة الربـــع الثالـــث 
العـــام 2021، فيمـــا تخطـــت  مـــن 
إيراداتها عن الربـــع الثالث من ذات 
العام أكثر مـــن 262 مليون درهم. 
ما يعـــزز فـــرص نمو المؤسســـات 
الرقميـــة العربيـــة وتتأتـــي كطرح 

التـــي  الفـــرص  مـــن  لاســـتفادة 
افزرتهـــا أزمـــة كوفيـــد – 19.

المهندس / صيفي إسماعيل

الشخصية القيادية في إدارة أزمات النفط للعام 2021

الشخصية القيادية في قطاع الترفيه الرقمي في الشرق األوسط للعام 2021
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وفيمـــا يتوافـــق مـــع رؤيـــة دولة 
البيئية  االســـتثمارات  في  اإلمارات 
توجـــت  فقـــد  الخـــاص،  للقطـــاع 
المهنـــدس  اســـتثمارات،  مجلـــة 
فؤاد مشـــعل، الرئيـــس التنفيذي 
الدوليـــة  البركـــة  لمجموعـــة 
الشـــخصية  بجائـــزة  لاســـتثمار 
القياديـــة في قطاع االســـتثمارات 
الذي  الريـــادي  العامـــة للمشـــروع 
قامـــت به شـــركة البركـــة الدولية 

لاســـتثمار، وهـــو مشـــروع قنـــاة 
بـــات  الـــذي  المائيـــة  أبوظبـــي 
يعـــد معلـــم حضـــاري وترفيهـــي 
وســـياحي وبيئـــي مـــع تشـــييده 
ألكبـــر حـــوض مائـــي في الشـــرق 
األوســـط يضم 46 ألـــف كائن بحري 
وتم افتتاحـــه نهاية العـــام 2021. 
فضـــاً عـــن العديـــد مـــن المرافق 
مجموعـــة  تنشـــط  كمـــا  األخـــرى، 
لاســـتثمار  الدوليـــة  البركـــة 

القطاعـــات  مـــن  العديـــد  فـــي 
متوازنـــة  برؤيـــة  االقتصادريـــة 
فـــي  التنميـــة  مســـيرة  تدعـــم 
الشـــرق  ومنطقة  ابوظبي  إمـــارة 

األوســـط.

المهندس / فؤاد مشعل

رجل االعمال  / خليفة سيف المحيربي

الشخصية القيادية في قطاع العقارات في الشرق األوسط للعام 2021

الشخصية القيادية في قطاع االستثمارات العامة للعام 2021



مـــــارس 232022مـــــارس 222022

الـعــدد السـنــوي ) الدورة الخامسة لجوائز مجلة استثامرات اإلماراتية (الـعــدد السـنــوي ) الدورة الخامسة لجوائز مجلة استثامرات اإلماراتية ( 55

الموانئ والنقل البحري

قطاعات واعدة

مؤشرات الحصاد

احتـــل ســـلطان أحمد بن ســـليم، 
والرئيـــس  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
مـــن  دبـــي  لموانـــئ  التنفيـــذي 
القياديـــة  الشـــخصية  اإلمـــارات 
للعام 2021 في الشـــرق األوســـط 
فـــي قطـــاع إدارة الموانـــئ، مـــع 
اســـتمرارية تبنـــي تلـــك الشـــركة 
اإلماراتية العالمية، رؤية توســـعية 
قدراتهـــا  دعـــم  علـــى  تأسســـت 
مـــع  التعامـــل  فـــي  اللوجســـتية 
اللوجســـتي  االنقطـــاع  مؤشـــرات 
وتغيرات في الخارطة اللوجســـتية 
العالميـــة نتاجـــاً ألزمـــة كوفيـــد – 
اتفاقيـــات وخلق  19«، مـــع تعزيـــز 

وعبـــر اســـتقصاءات ومعايير جوائز 
المجلـــة لهـــذا العـــام، فقـــد فاز 
المغربي،  الـــوزراء  رئيـــس  معالـــي 
عزيـــز أخنـــوش ورئيـــس مجموعـــة 
التجاريـــة  العامـــة  مالكـــة  أكـــو 
»غـــاز أفريقيـــا«، بلقب الشـــخصية 

وباســـتقراء مســـارات اإلنجـــاز في 
أكثـــر مـــن 22 قطاع اقتصـــادي، تم 
اختيـــار الدكتـــور ســـليمان الحبيب 
وهـــو  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للشـــخصية  المجموعة  مؤســـس 
القياديـــة في قطاع االســـتثمارات 
الطبية في الشـــرق األوسط، كما 
جـــاء أيضـــا مـــن المملكـــة العربية 
المعجـــل  إبراهيـــم  الســـعودية 
لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الســـعودي،   الصناعيـــة  التنميـــة 

مســـارات بحرية مع وجهات دولية 
العام  طيلـــة  متعددة  وإقليميـــة 
الماضـــي، مما ســـاهم فـــي دعم 
النشـــط  اإلماراتي  االقتصاد  قدرات 
والمتطـــور واســـتمرارية توســـعه  

. لمياً عا
قناة السويس

كما  تصـــدر الفريـــق أســـامة ربيع، 
رئيس هيئة قناة الســـويس مرتبة 
 2021 للعـــام  القيادية  الشـــخصية 
البحـــري في  النقـــل  فـــي قطـــاع 
الشرق األوســـط، اقتراناً بدور هيئة 
قناة الســـويس فـــي التعامل مع 
الحاويـــات  ســـفينة  جنـــوح  أزمـــة 

القياديـــة في قطـــاع الطاقة في 
الشـــرق األوســـط. ومـــن تركيا تم 
 / التركـــي  األعمـــال  رجـــل  اختيـــار 
مراد أولكـــر، رئيـــس مجموعة يلدز 
القابضة عن قطـــاع األغذية، فيما 
تم اختيـــار رجل األعمـــال الجزائري، 

الصناعـــي،  التمويـــل  قطـــاع  عـــن 
لمـــا يقوم بـــه الصندوق مـــن دور 
بارز في تمويـــل قطاعات متنوعة 
في المملكة العربية الســـعودية 
والتعدين،  الصناعـــة،  بينهـــا  مـــن 
والطاقة، والخدمات اللوجســـتية، 
التنميـــة  صنـــدوق  ســـاهم  كمـــا 
الصناعيـــة الســـعودي فـــي إعادة 
هيكلـــة 546 شـــركة بتكلفـــة تزيد 
األهميـــة  ومـــع  دوالر.  مليـــار  عـــن 
والحـــراك النشـــط الذي يشـــهده 

 ،»EVER GIVEN « البنميـــة العماقة
والتـــي أثـــرت لنحـــو أســـبوع على 
حركـــة التجـــارة البحريـــة العالمية، 
ودعمـــت ثقـــة العالم فـــي قدرة 
المصريـــة  الوطنيـــة  المؤسســـات 
وانســـيابية  أمـــن  ضمـــان  علـــى 
أهـــم  فـــي  البحريـــة  الماحـــة 
ممـــر مائـــي عالمـــي تواكبـــاً مـــع 
الصيانـــة وتأمين  ارتفاع مؤشـــرات 
الماحـــة عبـــر ممـــر القنـــاة. وفي 
التـــي  الهائلـــة  التطـــورات  ضـــوء 

يشـــهدها االقتصـــاد المصـــري.

يســـعد ربراب مع استحواذ شركته 
علـــى أكبـــر مخـــازن الســـكر فـــي 
العالـــم وتحقيقه مؤشـــرات نمو 

مطـــردة خـــال العـــام الماضي. 

االقتصـــاد الســـعودي فـــي ضـــوء 
لألميـــر  وتحديثيـــة  فريـــدة  رؤيـــة 
عبـــد  بـــن  ســـلمان  بـــن  محمـــد  
العزيـــز، فقـــد تـــم اختيـــار أيضا من 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
داود،  بـــن  الـــرزاق  عبـــد  أحمـــد 
الرئيس التنفيذي لشـــركة بن داود 
القابضـــة عـــن قطـــاع التجزئـــة مع 
قيادتـــه وطرحه لعمليـــة االكتتاب 
العـــام األولـــي للشـــركة نهايـــات 

 .2020 العـــام 

االستثمارات السيادية واالتصاالت 

الـــدورة  جوائـــز  تضمنـــت  كمـــا 
الخامسة لجوائز مجلة استثمارات 
اإلماراتيـــة اختيـــار خالـــد الرميحي، 
 « لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
والتـــي  البحرينيـــة«،  ممتلـــكات 
الســـيادي  الثروة  كصندوق  تصنف 
والـــذراع االســـتثمارية لألصـــول غير 
لمملكة  االســـتراتيجية  النفطيـــة 

االســـتثمارات  قطاع  عـــن  البحرين، 
ٌعمان،  ســـلطانة  ومن  الســـيادية. 
فـــاز الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
أومنفيســـت عن فئـــة القطاعات 
المتنوعـــة. ومع قيادة البلوشـــي 
مـــع  اندماجـــي  الشـــركة  لمســـار 
شـــركة عمان الوطنية لاســـتثمار 
شـــركة  ألكبـــر  تحولـــت  فقـــد 

اســـتثمارية مدرجـــة في ســـلطنة 
االتصـــاالت،  قطـــاع  وفـــي  عمـــان، 
الســـادات  تـــم اختيـــار جمال  فقد 
الرئيس التنفيذي لشـــركة اتصاالت 
فـــي  قياديـــة  كشـــخصية  مصـــر 
الشـــرق  فـــي  االتصـــاالت  قطـــاع 

األوســـط لـــذات العـــام. 

القطاع العقاري

القطـــاع  خارطـــة  تصـــدر  كمـــا 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  العقـــاري 
االوســـط وشـــمال أفريقيـــا رجـــل 
أبوظبي،  مـــن  اإلماراتي،  االعمـــال 
خليفـــة ســـيف المحيربـــي، رئيس 
الخليـــج  شـــرك  إدارة  مجلـــس 

لقائمـــة  لاســـتثمار  العربـــي 
حـــاز  حيـــث  العقـــاري،  القطـــاع 
لقـــب الشـــخصية القياديـــة فـــي 
صفقات  إلبرامـــه  العقـــارات  قطاع 
اســـتثمارية متعـــدد خـــال العـــام 
بتعزيـــز  ارتبطـــت   2021 المنصـــرم 

قدرات القطـــاع العقاري اإلماراتي، 
إبرامه شـــركات  مع توســـعه عبـــر 
تتصدرهـــا  متعـــددة  دول  فـــي 
الســـعودية. العربيـــة  المملكـــة 

أزمات واستبيانات

علـــى  تعليقـــه  معـــرض  وفـــي 
الخامســـة،  الـــدورة  نتائـــج  إعـــان 
أكد محمد شـــمس الديـــن، رئيس 
تحرير وناشـــر مجموعة استثمارات 
 22 حصـــاد  أن  علـــى  اإلماراتيـــة، 
شـــخصية عربيـــة لجوائـــز المجلـــة 
تؤكـــد  الســـابقة  دورتهـــا  فـــي 
وكيانـــات  المؤسســـات  مقـــدرة 
األعمـــال العربيـــة فـــي مجابهـــة 
األزمات عبر حلـــول إبداعية تعتمد 
على المخيلـــة والتحفيز االبتكاري، 
وبمـــا يدعـــم الثقة أيضـــا من قبل 

فـــي  المنطقـــة  دول  حكومـــات 
أهميـــة  مـــع  المؤسســـات،  دور 
تحفيز  خطط  الحكومـــات  مواصلة 
القطـــاع الخاص ومشـــيداً بالمناخ 
االقتصادية  والحريـــة  االســـتثماري 
التـــي تتبناهـــا دول مثـــل اإلمارات 
ومصـــر،  المتحـــدة،  العربيـــة 
الســـعودية،  العربيـــة  والمملكـــة 

والبحريـــن..
اســـتبيانات  طـــرح  تـــم  أنـــه  يذكـــر 
واســـعة فـــي الصحـــف ووســـائل 
علـــى  فضـــاً  العربيـــة  اإلعـــام 

التواصـــل والتنســـيق مـــع قنوات 
مجتمعـــات  مـــن  متعـــددة 
ومؤسســـات األعمـــال االقتصادية 
الملحقيــــــــــات  و  والسفـــــــــارات 
المنطقـــة  دول  فـــي  التجاريـــة 
حـــول  االراء  واستســـقاء  لرصـــد 
تبني  مع  المترشـــحة.  الشخصيات 
منهجيـــة مـــن 15 مؤشـــر معياري 
حســـب  مختلفـــة  أوزان  بنســـبة 
النشـــاط أو القطاع المســـتهدف 

شـــخصية. بـــكل 
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5الـعــدد السـنــوي ) الدورة الخامسة لجوائز مجلة استثامرات اإلماراتية (

العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  *تحتـــل 
الثانيـــة  المرتبـــة  المتحـــدة  
االقتصـــادات  أقـــوى  بيـــن  مـــن 
العربيـــة، والعالميـــة، والـــذي يعد 
المجريـــات  حـــول  قويـــاً  مؤشـــراً 
فـــي  المزدهـــرة  االقتصاديـــة 
تتنـــوع  والتـــي  اإلمـــارات،   دولـــة 
وبالتالـــي  الدخـــل  مصـــادر  فيهـــا 
لمحاولـــة  ٌعرضـــًة  تكـــون  فإنهـــا 
االقتصـــادي  اســـتقرارها  زعزعـــه 
بســـاح المـــال واألعمـــال الضـــارة 
والخبيثـــة، والتـــي مـــن بينهـــا ما 
جرائم  االقتصادييـــن  عليـــه  يطلق 
غســـيل األمـــوال، والتـــي عددهـــا 
المشـــرعين فـــي كل دول العالم، 
كأحـــد أخطر الجرائـــم  التي تهدف 
الـــي تهديـــد االقتصـــاد الوطنـــي 
والنيـــل منـــه . إلي جانب أثـــار تلك 
الجرائـــم  الســـلبية الضخمة علي 

. العالـــم  اقتصاديـــات 
*وحرصـــا مـــن دولة اإلمـــارات على  
فقـــد   الجرائـــم،  تلـــك  مجابهـــة 
أصدر ســـمو الشـــيخ/  منصـــور بن 
زايد آل نهيـــان، نائب رئيس مجلس 
الرئاســـة،  شـــؤون  وزيـــر  الـــوزراء، 
رئيس دائرة القضـــاء في أبوظبي، 
في وقـــِت ســـابق  قـــراراً بإنشـــاء 
محكمـــة متخصصـــة للنظـــر فـــي 
جرائـــم غســـيل األمـــوال والتهرب 
الضريبـــي، وهـــي خطوة رشـــيدة  
تعزز من جهـــود الدولـــة  الفاعلة 

- حـــول المتحصـــات أو نقلهـــا أو 
أجـــرى أي عمليـــة بقصـــد إخفاء أو 
تمويـــه مصدرهـــا غير المشـــروع.

حقيقـــة  مـــّوه  أو  أخفـــى   -
أو  مصدرهـــا،  أو  المتحصـــات، 
مكانهـــا أو طريقة التصـــرف فيها 
أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق 

بهـــا المتعلقـــة 
اســـتخدم  أو  حـــاز  أو  اكتســـب   -

تســـلمها. عنـــد  المتحصـــات 
- ســـاعد مرتكب الجريمـــة األصلية 

علـــى اإلفات مـــن العقوبة.
بقانـــون  المرســـوم  نـــص  -كمـــا 
علـــى أن جريمـــة غســـل األمـــوال 
تعتبر جريمة مســـتقلة، وال تحول 
معاقبـــة مرتكـــب الجريمة األصلية 
دون معاقبته على جريمة غســـل 
األمـــوال، كمـــا ال يشـــترط حصـــول 
اإلدانـــة بارتـــكاب الجريمـــة األصلية 
المشـــروع  غيـــر  المصـــدر  إلثبـــات 

 . للمتحصـــات 
وافـــق   ،2020 ديســـمبر  *وفـــي 
فـــي  الوزراءالموقـــر،  مجلـــس 
المكتـــب  إنشـــاء  علـــى  جلســـته 
غســـل  لمواجهـــة  التنفيـــذي 
وذلك  اإلرهـــاب،  وتمويل  األمـــوال 
الدولـــة  مكانـــة  تعزيـــز  بهـــدف 
وتنافســـيتها في مجال مواجهة 
غســـيل األمـــوال، ومتابعـــة كافة 
المتطلبـــات الدوليـــة وأداء الدولة 
في مجـــال االمتثـــال المالي وفق 

أفضل الممارســـات العالمية، والمشـــاركة الفعالة فـــي تبادل المعلومات والتنســـيق مع الشـــركاء والجهات 
التنفيذيـــة والرقابيـــة حـــول العالـــم واألمـــم المتحـــدة فـــي نفـــس اإلطـــار.

*وفـــي خاتمـــة هـــذا المقـــال .. ومن منطلـــق ما عاصرنـــاه ونحـــن علي أرض هـــذه الدولـــة الكبيـــرة بحكامها 
وانجازاتهـــا التـــي تنمـــو يوما بعد يـــوم، وليس لها ســـقف أو نهاية .. تســـعي دائمـــا لمنصة التتويـــج والرياده 
عريبـــاً وعالميـــا . إنطاقا من رؤية حكامهـــا  المنبثقه من الفلســـفة الحكيمة والثاقبة لمؤسســـها المغفور 
لـــه بـــإذن الله الشـــيخ زايد بن ســـلطان ال نهيـــان ) طيـــب اللـــه ثـــراه ( .. ادام الله علي دولـــة االمـــارات العربية 

الشـــقيقة رخائها وامنهـــا ما دامـــت الحياة ..

لمواجهـــة تلك الجرائـــم، وضمان 
وتقديمهم  مرتكبيهـــا  ماحقـــة 
اتخـــاذ  عبـــر  الناجـــزة،  للعدالـــة 
العديـــد من الخطـــوات واإلجراءات 
مختلف  مع  والتكامل  بالتنســـيق 

الجهـــات المعنيـــة .
*وفي اطار ترســـيخ هذه القواعد  
مرســـوم  الدولـــة  أصـــدرت   فقـــد 
بقانـــون اتحـــادي رقـــم 20 لســـنة 
2018، في شـــأن مواجهـــة جرائم 
غســـيل األموال، ومكافحة تمويل 
اإلرهـــاب وتمويـــل التنظيمات غير 
المشـــروعة، تواكبـــاً مـــع  تطويـــر 
والقانونيـــة  التشـــريعية  البنيـــة 
للدولـــة، نظـــراً لمـــا لهـــا مـــن دور 
هام في ضمان االلتزام المســـتمر 
الصلـــة  ذات  الدوليـــة  بالمعاييـــر 
األموال،  غســـيل  جرائم  بمكافحة 
ومواجهـــة تمويل اإلرهـــاب ، حيث 
الـــي مكافحـــة  يهـــدف القانـــون 
ممارســـات وجرائم غسيل األموال 
ووضـــع إطار قانوني يعـــزز الجهود 
ذات  الجهـــات  تبذلهـــا  التـــي 
العاقـــة فـــي الدولـــة لمكافحـــة  

الجرائم. تلـــك 
المرســـوم بقانـــون  *وقـــد حـــدد 
مرتكـــب جريمـــة غســـيل األمـــوال 
بـــأن  عالمـــاً  كان  مـــن  كل  بأنـــه 
األمـــوال متحصلـــة مـــن جنايـــة أو 
جنحة، وارتكب عمـــداً أحد األفعال 

: تية آل ا

ترشيعات التصدي 

لجرائم غسيل األموال 

يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة 

... رؤية مبتكرة ..... 

وحصانة لالقتصاد 

الوطني

بقلم املستشار 
القانوين / 

سامح عبد الدايم
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We plan to attract larger segments of users to our current mobile 
applications and particularly our main applications like  “Yalla”, “Yalla 

Ludo”, and other applications
Yalla’s revenues crossed AED 1 billion, a growth rate of 102% during 2021

What are the values you 
believe in your life which 
guarantee you success by 
the grace of Allah, Almighty?

I see that the concepts of modern 
management have greatly and 
rapidly changed especially in 
the technology sector where 
leadership requires working 
at a rapid pace. flexibility in 
decision making. complete 
decentralization. and the belief 
in specialization. All this is very 
essential for every business 
leader. My firm principles are 
ambition and good planning for 
the future. I also believe that my 
success is by the grace of Allah.

We would like to know a 
little bit about your personal 
life, what are your favorite 
hobbies? And how do you 
spend your free time? 
I lead a very simple life just 
like any young Arab man. I 
graduated from university 
and started my professional 
life in several regional and 
international companies in the 
UAE until I was appointed the 
president of Yalla Group Limited.

As for my hobbies. I am a big fan 
of football. the most popular 
game in the world. in all its 
forms. either the traditional 
or the digital one. I also play 
several other electronic games. 
And because of the nature of 
my job. I started to read daily. 

particularly in areas related 
to communication. digital 
entertainment. and electronic 
games. My free time is dedicated 
to family as it is important to 
achieve a balance between 
my private and professional 
life. I believe that this ability 
requires a leading mentality 
characterized by all the skills of 
a good and successful leader. 

Finally, launching the 
group’s business from Dubai, 
the center of economy in 
the Middle East, has many 
indications and paths that 
supported this success, which 
was lauded by His Highness/ 
Sheikh Mohamed Bin Rashed Al 
Maktoum, the ruler of Dubai, 
May Allah protect him, so what 
would you like to say to him at 
this particular stage and after 
your group has reached such 
high position?
The United Arab Emirates. in 
general. represents a unique 
model as an investment 
attractive environment. and 
Dubai. in particular. represents 
a highly distinguished and 
professional investment model 
that offers all facilities required 
for starting businesses. It further 
provides an ideal business 
environment for investors and 
business leaders. in addition 
to the perfect infrastructure 

utilities supported by the 
professional experiences 
and personal services which 
give our country an extra 
competitive advantage over the 
other countries. According to 
the reports of the World Bank 
and the other international 
organizations concerned with 
the rating of the investment 
environments. the UAE occupies 
an advanced place with regards 
to the capabilities it offers to 
practice businesses. 

As regards to the support 
given to us by his Highness/ 
Sheikh Mohamed Bin Rashed Al 
Maktoum. the Vice President. 
Prime Minister of the UAE. and the 
ruler of Dubai. May Allah protect 
him. His Highness tweeted 
about Yalla Group Limited in 
conjunction with the ceremony 
held to mark our listing in the 
New York Stock Exchange. It is 
not a secret that our happiness 

at Yalla Group Limited with this 
support and this tweet was 
equal to or even more than the 
happiness of our listing in the 
New York Stock Exchange. The 
words of his Highness gave 
us further motivation to move 
forward and continue our 
growth so that we continue to 
be contributing member of his 
Highness’ comprehensive vision. 
which is lauded by everyone.

In return for all the great support 
Yalla Group Limited has received 
since its launch in 2016. there are 
no words that would be able to 
sufficiently express our sincere 
gratitude. appreciation. and 
gratefulness to His Highness. We 
ask Allah. the Almighty. to bless 
him with continued good health 
and strength and to always 
protect the UAE and maintain its 
progress and prosperity.     

We highly appreciate the vision and support of his Highness, Sheikh Mohamed 
Bin Rashed Al Maktoum, May Allah protect him, rendered to all the business 

entities working in the different domains in Dubai, 
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The number of monthly active users of Yalla Group reached 25.9 
million by the end of the third quarter of the year 2021, with a year-

on-year growth rate hitting 81.9% 

The support tweet published by his Highness Sheikh Mohamed Bin Rashed 
following the company’s listing in the New York Stock Exchange encouraged us 
to work for the future and turn into one of the biggest digital entertainment 

entities in the Middle East and North Africa

Can you tell us about the growth 
rates and the revenues of the 
group during the past period?

According to the yearly financial results. 
Yalla has achieved a record growth in 
revenues hitting AED 1 billion. an increase 
of 102.4% compared to the fiscal    year  
2020. The group also recorded an 
annual non-GAAP net income of AED 
464.57 million. a growth rate of 97.7% 
compared to 2020. in which the net 
income amounted to AED 235 million.   

 
The Group also reported solid fourth-
quarter results where Yalla Group’s 
total revenue jumped by almost 39.7% 
YoY and reached AED 248.2 million 
while the non-GAAP net income rose 
to AED 101.3 million. a growth of 18.1% 
YoY. Yalla also maintained a non-
GAAP net margin of more than 40% in 
the fourth quarter. at 40.8%. despite 
simultaneously accelerating its new 
business initiatives. Meanwhile. the 
group’s average MAUs increased by 
71.0% from 16.4 million in the fourth 
quarter of 2020 to 28.1 million in the 

fourth quarter of 2021.
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Can we have an overview of the applications launched by the group and the difference between 
each application?

In the current stage we has multiple applications. they are respectively:

. 
There is no doubt that digital 
entertainment is related to 
the ability to innovate, so 
can you give us an overview 
of the company’s efforts in 
this domain, and particularly 
your introduction of new 
technologies and applications 
that can compete with other 
international companies? 
As I mentioned before. we 
have adopted a creative 
approach since the first day we 
launched Yalla Group Limited. 
Also. the development   and  
modernization process are 
proceeding at an accelerated 
pace with the aim to achieve 
the best investment revenues 
for our stakeholders and 
investors on the one hand. and 
to offer developed services 
that meet the growing needs of 
our users across all our mobile 
applications on the other hand. 
To that end. we have launched 
Yalla Game. a holding subsidiary 
under Yalla Group. to focus on 
our mid-core and hard-core 
game distribution business in 
the MENA region.
In addition. we are preparing 
to launch a number of new 
mobile applications and games. 

YallaChat
Current features introduced 
with V0.3.0:
•End-to-End Encryption: All 
messaging protocols on 
YallaChat are secured with end-
to-end encryption for maximum 
security and privacy.
• Instant Messaging: Users can 
send messages. media files. 
Emojis. photos. videos and voice 
messages to keep in touch with 
friends and family any time and 
any where.
• High-quality voice and video 
calls: Users can make crystal-
clear voice and video calls with 
friends and family at any time. 
with complete security and 
privacy.
• Chat groups: Users can create 
private or public chat groups. to 
keep in touch with friends and 
family and discuss all issues.

As we all know. Metaverse is 
now seen as the next major 
evolution of the internet. 
With this in mind. our team 
has been looking at multiple 
digital social networking 
opportunities to provide our 
users with the highest level of 
freedom and extensive digital 
social experiences. Luckily. we 
have a strong research and 
development team focused on 
this new aspect of the internet 
and we are delighted to use 
your platform to say that we are 
currently developing a cutting-
edge social networking mobile 
application which will include 
the first-ever social metaverse 
specifically designed for the 
MENA region. with industry-
leading voice-chat capabilities. 
We are working hard to have our 
new app available for our users 
during the first half of 2022.

which are catered specifically 
to the Middle East and North 
Africa. providing its users with 
truly unique social networking 
features.
For example. we launched our 
new application “YallaChat” 
which is an instant-messaging 
application providing users 
with voice and video calls. as 
well as extensive features when 
it comes to group chats. This 
app has been developed and 
customized to meet and fulfill 
the needs of users in the MENA 
region. Ever since its launch in 
the first quarter of 2021. our 
team has been constantly 
working to improve and develop 
the application in accordance 
with the suggestions of the 
users and the continuous 
marketing research efforts. Our 
team is committed to perfecting 
the app’s competitive features 
and customizing it in a way that 
meets the desires and needs 
of the local users. We are quite 
confident that our attention to 
detail and ongoing innovations 
in this sector will continue to 
bear fruit in the markets of the 
MENA region.
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What is the share of Yalla Group Limited of 
the digital entertainment market share 
in the Middle East? What are your future 
goals within the coming five years? I 
mean, do you have a vision and a plan for 
future growth?
According to Sensor Tower statistics. Yalla 
Group Limited. its applications are placed in 
top positions when it comes to top grossing 
apps with Yalla Ludo coming in second place 
)in the Games category(. and Yalla coming 
in 7th place )in the Social Networking 
category( in the MENA region. We do have 
highly ambitious plans to place ourselves 
among the major players in the Middle East 
and North Africa region. given the results we 
made lately especially after our listing in 
the New York Stock Exchange and the strong 
support we get from the UAE government. 
and more particularly the support given 
to us by his Highness Sheikh Mohamed Bin 
Rashed Al Maktoum. the UAE Vice President. 
Prime Minister of the UAE. and the ruler of 
Dubai. May Allah protect him.
On the operational level. the total number 
of monthly active users )MAUs( of Yalla 
applications reached 28.1 million by the end 
of the fourth quarter of 2021.  As to our future 
plans. we intend to attract larger segments 
of users to our current applications and 
particularly our main applications like 
“Yalla”. and “Yalla Ludo”. We also plan to 
introduce a metaverse product which we 
expect will change the reality of the Arab 
digital social networking landscape. This 
is in addition to our introduction of new 
applications in the digital entertainment 
and electronic games sectors which will 
attract the largest segment of users in the 
MENA region. We are going to continue our 
expansion in the same sector and increase 
our expansion in other geographical regions 
such as Turkey and Latin America. to name 
a few.

 و كان لنا شرف الحوار:

Would you please give us an 
overview of the history of a 
national entity in the size of 
Yalla Group Limited that went 
global? Has the company 
relied on studies conducted 
on the digital entertainment 
market in the Middle East?  

The idea to establish Yalla Group 
Limited goes back to 2015 and 
it focused mainly on the digital 
entertainment market that 
was known then and which 
was limited only to computer 
games and the devices popular 
at that time. With the great 
and rapid developments that 

occurred in the networks of the 
communication sector. the idea 
was crystallized and hence it 
was first introduced in Dubai 
Internet City )DIC( in the UAE 
at the beginning of 2016. The 
decision to launch this idea 
from Dubai was due to several 
factors foremost of which are its 
attractiveness to investments. 
the availability of the perfect 
entertainment environment. in 
addition to the need of the 
Arab societies to have their 
own unique Arabic content 
within this domain and whose 
products are mindful of the 
values. morals. nature. and 

culture of the Arab societies.
This is in addition to the rarity of 
the Arab social communication 
apps at a time when the 
international platforms 
are fiercely competing to 
attract vast segments of 
the users in the Arab world. 

We began in 2016 with a forward-looking vision in Dubai…the 
cradle of the Arab and the Middle East Economy,
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President of Yalla Group Limited in the UAE:
 An interview conducted by/ Mohamed Shams El-Din

Saifi Ismail:

As we bid farewell to the year 
2021, which witnessed re-
markable changes that raised 
and enhanced the position of 
all sorts of the digital econo-
my and investments, we see 
that the digital entertainment 
sector is at the forefront of 
the world investment scene. 
Now that we are distributing 
the 5th edition of Estestamarat 
Magazine awards for the Best 
Business leaders in the Middle 
East, which have been handed 
over in their previous editions 
to many inspiring business 
leaders, we are honored this 
year to choose an Emirati in-
vestment entity that managed 
within the past 6 years to reach 
universality as the first Emira-
ti company specialized in the 
digital entertainment domain.   
While reviewing the reasons 
that made us choose this par-

ticular company we recall the 
inspiring words of the Middle 
East “Man of the future”, his 
Highness/ Sheikh Mohamed 
Bin Rashed Al-Maktoum, the 
UAE Vice President, PM, and the 
ruler of Dubai, who said “To-
day from Dubai Internet City…
we announce that Yalla Enter-
tainment has been listed in the 
New York Stock Exchange as 
the first Emirati Technological 
Company with a market value 
of more than one billion dol-
lars”. With such an announce-
ment made by such a histori-
cal Arab personality with such 
great status, there is no doubt 
that the owners of this compa-
ny will benefit a lot since the 
name of their company has be-
come an honor for all the Arabs.  
On celebrating our choice of 
Eng. / Saifi Ismail, the President 
of Yalla Group Limited, as the 

2021 Personality of the Year in 
the digital entertainment do-
main in the Middle East, we 
can clearly see the ability of this 
entity to create and adopt crea-
tive visions and initiatives that 
developed a new ecosystem 
and created an unconvention-
al reality in a sector that has 
been witnessing rapid develop-
ments on the international lev-
el. There are a lot of indications 
and facts that demonstrate the 
magnitude of the achievement 
made by an Emirati company of 
global entertainment content. 
Dear readers… you are invited 
to know all about the achieve-
ments and creations through 
our interview with an excep-
tional personality that runs that 
national entity namely, Eng. 
/ Saifi Ismail, the President of 
Yalla Group Limited in the UAE.     
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