
 
 

 دشن برنامج دعم الخدمات المهنية لتنمية مهارات رواد الأعمال

سوق أبوظبي العالمي يطلق منظومة ترخيص جديدة لشركات 

 التكنولوجيا الناشئة
 

 

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، : 2018سبتمبر  1أبوظبي، 

التكنولوجيا الناشئة بما يخدم عن إطلاق منظومة ترخيص اقتصادية جديدة لشركات 

احتياجات رواد الأعمال المبتكرين ويمكنهم من تنمية أعمالهم والمساهمة بفعالية في دعم 

 القطاع المالي والاقتصاد الوطني للدولة.

 

ويتيح الترخيص الجديد لشركات التكنولوجيا الناشئة الاستفادة بشكل متكامل من الإطار 

اً للسوق، والحصول على رخصة تشغيل تمنحهم ذات الخدمات التنظيمي المعترف به عالمي

والمعايير التشغيلية العالمية المتبعة في السوق أسوًة بمختلف قطاعات الأعمال المرخصة 

حالياً للعمل ضمن المنصة المتنامية لسوق أبوظبي العالمي التي تطبق قانون العموم 

التمويلية وغيرها من الشركات المعنية الإنجليزي، والتي تفضلها بشكل متزايد المؤسسات 

متعددة تشمل زيادة رأس المال، وإعادة الهيكلة، والأنشطة الاستثمارية، بما  للقيام بأنشطة

 يمثل بيئة خصبة للشركات الناشئة لرسملة وتعزيز نمو عملياتها.

 

كن وتتميز منظومة الترخيص الجديدة بالمرونة الكبيرة في استكمال الاجراءات، حيث تم

دولار أمريكي فقط،  700الشركات الناشئة من الحصول على رخصة تشغيل كاملة مقابل 

الحصول على أربعة تأشيرات اقامة للموظفين، وخيارات متنوعة لاستيفاء طلب تشمل خيار 

 متطلبات حصول الشركات الجديدة على عنوان رسمي مسجل في جزيرة الماريه.

 

فعال بداية دورة حياتها التشغيلية بشكل  فيالناشئة ويساعد الترخيص الجديد المشاريع 

النمو ضمن بيئة عمل حيوية تتبع إطار قانوني متميز، وتطبق قوانين يمكنها من و  ،اقتصاديو

تنظيمية متكاملة تتيح سهولة عمليات التمويل، ومرونة كبيرة في خيارات الهيكلة، وتمكن 

الاستثمارية، والبنوك، ومكاتب الشركات  لصناديقالشركات من الوصول لمجتمع متنامي من ا

 العائلية، والشركات الاستشارية المسجلة في السوق.

 

وأطلق سوق أبوظبي العالمي في إطار متصل كذلك، برنامج "دعم الخدمات المهنية" الأول 

الذي يعكس التزام السوق المستمر بدعم القطاع المتنامي و من نوعه في دولة الإمارات،

لتنمية في بناء وتطوير المهارات الضرورية  والمساهمة ،في المنطقة اشئةللشركات الن

شراكة متميزة بين السوق والعديد من المؤسسات البرنامج  وتحقيق استدامة الأعمال. ويعد

الاستشارية المعنية محلياً وعالمياً التي تهدف لمساعدة رواد الأعمال من مختلف القطاعات 

 ية وتعزيز القابلية الاستثمارية والتوسعية لشركاتهم.على تطوير مهاراتهم العمل

 



 

ويغطي البرنامج العديد من الجوانب الهامة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة تشمل، 

، حيث غيرهاو المجالات القانونية، والامتثال، والتمويل، والمحاسبة، وضريبة القيمة المضافة

يعد إضافة جديدة لمجالات الدعم المتعددة التي تتوفر في أبوظبي ودولة الإمارات للشركات 

الناشئة مثل حاضنات الأعمال المختلفة بتنوع القطاعات، ومسرعات الأعمال والتي يتيح 

السوق للشركات الناشئة الجديدة المرخصة فيه امكانية التواصل معها والاستفادة من 

  خدماتها. 

 

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي 

: "يقدم نظام الترخيص الجديد لشركات التكنولوجيا الناشئة وبرنامج دعم الخدمات العالمي

المهنية اللذين اطلقهما السوق اليوم، حلولاً مبتكرة وفعالة لمعالجة تحديات تكاليف تأسيس 

كما  .على التمويل والدعم التشغيلي اللازمين لتنمية المشاريع الناشئةالشركات، والحصول 

هذا القطاع  وتنميةجديدة للمبادرات المتعددة للسوق التي تستهدف دعم  يشكلان اضافةً 

 ."والمتنامي الحيوي

 

وأضاف: "نتطلع لمساهمة البرنامج ومنظومة الترخيص الجديدة جنباً إلى جنب مع العديد 

تعزيز في لدعم المتميزة التي تقدمها حكومة أبوظبي ومجتمع ريادة الأعمال، من مبادرات ا

جاذبية أبوظبي كوجهة مفضلة للشركات الجديدة بما يدعم مجالات التنوع الاقتصادي، ويحفز 

 الابتكار في قطاع الأعمال والمنطقة".ويشجع تطور ونمو  ،التنمية المستدامة

 

بلغ آند بلاي"، أحد أكبر المنصات الابتكارية المدير الشريك في "من جانبه قال، عميد مهرنفار، 

: "نحن ننظر لسوق أبوظبي العالمي كمنصة نموذجية وحاضنات الأعمال في العالم

لاستقطاب واحتضان الشركات الناشئة القادمة من مختلف المواقع العالمية التي نتواجد بها، 

والشرق الأوسط بشكل عام. وسيتيح الترخيص والساعية لتوسيع أعمالها في منطقة الخليج 

الجديد وبرنامج دعم الخدمات المهنية للشركات الناشئة مجالات واسعة للاستفادة من 

شريكة،  اتالمجتمع الحيوي للسوق وما يضمه من مستثمرين وشركات استشارية ومؤسس

 على نطاق أوسع". وتعزيز تشغيل ونمو أعمالها

 

العالمي للمنظومة الجديدة لترخيص شركات التكنولوجيا  يذكر أن اطلاق سوق أبوظبي

الناشئة وبرنامج دعم الخدمات المهنية، تعد خطوة جديدة ضمن الأهداف الاستراتيجية 

للسوق للمساهمة في دعم وانجاح الشركات الناشئة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية 

وع الاقتصادي وتشجيع الابتكار بهدف للابتكار وتمكين القطاعات ذات الأولوية، ودعم التن

 .2030خلق فرص نمو جديدة تساهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 

 

 

 -انتهى  -

 
 

 
 

 



 
 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

تأسس السوق بموجب قانون اتحادي و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  أعماله رسمياً مارسة م

لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يجزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصاديةليشكل 

ولي، يرتبط مع عمال على الصعيد الدللمال والأفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد  هاماً 

 .وغيرها من مناطق العالم الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 

سلطة تنظيم وسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

مدينة  حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع فيالخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة 

الخدمات المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

للشركات المسجلة ي العالم ، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبيالمصرفية الخاصة، وإدارة الثروات

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  فيه

  الإنجليزي. قانون العموممستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين 

ليين بجائزة "أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته متتا

 ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

 

وهي منطقة مالية حرة تمتد على ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114الية تبلغ مساحة إجم

للمزيد من المعلومات حول سوق ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 
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