
 

 

 

 

 

 شركة أغراض خاصة منذ تأسيس النظام منتصف العام الماضي 50تسجيل أكثر من 

وسط  نظام شركات الأغراض الخاصةسوق أبوظبي العالمي يطلق 

  إشادة واسعة من مجتمع الأعمال
 

 

 ل  بشكسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي،  أطلق: 2017يناير  29أبوظبي، 

، وذلك بعد تأسيس النظام وإطلاقه الجاري يناير 24رسمي نظام شركات الأغراض الخاصة يوم 

في السوق خلال  شركة أغراض خاصة 50أولي منتصف العام الماضي، وتسجيل أكثر من  بشكل  

أغراض الخاصة في سوق أبوظبي العالمي بالابتكار . ويتميز نظام شركات الالفترة الماضية

المالية العالمية من حيث المزايا المقدمة،  والمراكز الهيئاتومضاهاته للأنظمة المتبعة في 

 وتكاليف وسهولة التأسيس. 

 

وتم تصميم نظام شركات الأغراض الخاصة بحيث يتماشى مع احتياجات قطاعات الأعمال، ويلبي 

الاستخدامات المتاحة في قطاعات متنوعة مثل، الشركات، والمؤسسات مجالات واسعة من 

النظام  راد، حيث يمثلالمالية، وصناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية، والمستثمرين الأف

أداة استراتيجية لتنفيذ العديد من الأغراض بما يشمل الهيكلة المؤسسية والمالية، وإدارة وتحييد 

ة والقانونية عبر مفهوم "التطويق" أو فصل عمل الأصول والمسؤوليات. وحظي المالي المخاطر

مثل شركات إدارة  واسعةالنظام منذ إطلاقه بطلب واهتمام كبيرين من جانب قطاعات أعمال 

الأصول، ومكاتب الثروات العائلية، وقطاعات الطيران، والشحن، والتكنولوجيا وتطوير الملكية 

  الفكرية.

 

ام شركات الأغراض الخاصة في سوق أبوظبي العالمي على صلابة المنصة القانونية ويرتكز نظ

والتنظيمية العالمية للسوق، ولما يتمتع به من منظومة قضائية مستقلة ذات تشريعات متميزة، 

يئة بال لتوفرتوظف قضاًة على درجة عالية من الخبرة في تطبيق قانون العموم، بالإضافة 

ن نظام ويمك   .التي تتيح الاستفادة من اتفاقيات الدولة لتجنب الازدواج الضريبيجذابة الضريبية ال

 ئلية من تلبية احتياجاتشركات الأغراض الخاصة الشركات المحلية والاقليمية والشركات العا

فعال من خلال سوق أبوظبي العالمي دون الحاجة  أعمالهم واستثماراتهم وأصولهم بشكل  

 ظيمية خارجية.للتعامل مع هيئات تن

 

وقالت كارا دواير، شريك أول لشؤون الهيكلة المؤسسية في شركة "التميمي ومشاركوه" 

يمثل نظام شركات الأغراض الخاصة إضافة مهمة لمجموعة " للمحاماة والاستشارات القانونية:

تلبية بالخدمات التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي، وهو تأكيد جديد على التزام السوق المستمر 

 كافة احتياجات قطاعات الأعمال".

 

وراً تط: "يعد النظام سربتف" للشؤون القانونيةد فوكس، المدير الإداري لشركة "دوأضاف، جا

في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، ويقدم مزايا  قانونياً مبتكراً يلبي احتياجات مجتمع الأعمال

تند لقوانين فعالة ومنظومة قضائية مستقلة متعددة للشركات ومرونة كبيرة في الاجراءات، ويس

في سوق أبوظبي العالمي. ونحن نتابع باهتمام تطور النظام وانعكاساته الايجابية التي لمسناها 

 بالفعل في قطاع التكنولوجيا". 



 
 

 

 :والخدمات المصرفية العالمية في بنك الخليج الأولوقال شيريش بهيدا، رئيس مبيعات الجملة 

"نحن فخورون بمساهمتنا في دعم خطط سوق أبوظبي العالمي ليصبح مركزاً رئيساً لأعمال 

شركات الأغراض الخاصة المتصلة بترتيب معاملات تأجير الطائرات لشركات التأجير وخطوط 

عالمية لتمويل قطاع الطيران المراكز أبرز الالطيران حول العالم، وتقديم خدمات متميزة تنافس 

ن وغيرها. ونتطلع لمواصلة تعاوننا مع سوق أبوظبي العالمي لدعم مسيرته المستقبلية مثل دبل

وتنفيذ المعاملات المبتكرة  ،ويل الطائراتلخدماته الموجه لأعمال تم العالمي عبر الترويج

 والمعقدة التي تعزز مكانة السوق كمحرك للنمو المستدام في أبوظبي ودولة الإمارات".

 

ي العالمي وفي إطار التزامه المستمر بالتفاعل المباشر مع عملائه، قد نظم وكان سوق أبوظب

احتفالية خاصة للإطلاق الرسمي للنظام الجديد بحضور مجموعة من المسؤولين، والمعنيين 

والشركات المهنية والقانونية، حيث تم استعراض مميزات النظام، وتفاصيل الأدوات والهياكل 

 ن من مختلف قطاعات ومجتمعات الأعمال. واسعية وترحيب المتاحة، وذلك وسط إشاد

 
 -انتهى  -

 

 ملاحظات للسادة المحررين

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

أكتوبر من  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي وجاء إطلاق سوق  .2015عام 

العالمي. كما يشك ل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في 

مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ 

 الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

 

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وأطر سُيمك ُِّن سوق أبوظبي 

 تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.

 

: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي

وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، 

 وفقاً لاحتياجات السوق.

 

كلم  1.14هكتار ) 114مالية تبلغ يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إج

مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج 

الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات 

الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه مكتبية من 

 المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.

 

 في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي. ، تأسسسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدوليبأن ويذكر 

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:

  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

http://www.adgm.com/
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