لتشجيع ودعم ريادة الأعمال والابتكار

مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي وصندوق محمد بن راشد
للابتكار
أبوظبي 11 ،سبتمبر :2018
وقع سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،ممثلاً
ّ
في سلطة التسجيل ،اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية ،الجهة المضيفة والمشغلة
لصندوق محمد بن راشد للابتكار ،لتعزيز التعاون حول تسهيل ودعم وتشجيع ريادة الأعمال
والابتكار في الدولة.
وبموجب المذكرة التي وقعها كل من ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل
في سوق أبوظبي العالمي ،وهيثم يوسف قمحية ،الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،
سيقوم كل من السوق وصندوق محمد بن راشد للابتكار بتطوير واطلاق مبادرات مشتركة لتسهيل
وصول قطاعات الأعمال الناشئة ورواد الأعمال الشباب في دولة الإمارات لمصادر التمويل اللازمة
لدعم مشاريعهم من خلال تذليل العقبات ،وتحسين عملية وتكلفة وسهولة الحصول على قروض
مصرفية مناسبة لتعزيز نمو واستدامة أعمالهم .كما سيقوم الصندوق بتقديم التمويل المباشر
لقطاعات الأعمال المسجلة في سوق أبوظبي العالمي مع توفير الدعم اللازم خلال مرحلة تقديم
الطلبات.
وقال ظاهر بن ظاهر المهي ري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:
"شهدت المنطقة نمواً قوياً ومتصاعداً في مشاريع ريادة الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية،
وحرصنا في سوق أبوظبي العالمي على مواكبة هذا النمو من خلال تعزيز مكانتنا كمركز مالي
دولي يطبق إطار عمل منظم ومعترف به دولياً ،وبناء مجتمع مالي متكامل لدعم وتطوير
المشاريع الريادية وتشجيع الابتكار .ونتطلع لمساهمة تعاوننا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار
في تحفيز الفرص المتاحة وزيادة الدعم المقدم للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة
في الدولة".
من جانبه ،قال هيثم يوسف قمحية ،الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية" :نحن سعداء
بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي لدعم تنمية وتحفيز مشاريع ريادة الأعمال .وأتى تأسيس
صندوق محمد بن راشد للابتكار بالتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار  ،لمساندة ودعم رواد
الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ورفدهم بالأفكار والحلول الابتكارية التي تساهم في
تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع امكانية نمو أعمالهم .ونهدف من خلال هذه الشراكة
يرسخ مكانة الإمارات كدولة
اليوم لتشجيع ودعم نمو مجتمع متكامل من الشركات الناشئة بما
ّ
رائدة في الابتكار على المستوى العالمي".

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف الإمارات للتنمية تضاف للجهود المستمرة التي يقوم
بها سوق أبوظبي العالمي لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي ومنصة متكاملة للابتكار ودعم
الشركات الابتكارية من خلال تسهيل هيكلة الاستثمارات في الشركات الناشئة عبر توفير الإطار
القانوني الموثوق ،واتاحة الوصول لمجتمع متنامي من الشركات ،والمستشارين ومقدمي
الخدمات المالية .ويواصل السوق عمله لتطوير المزيد من المبادرات الداعمة للابتكار وريادة
الأعمال بما يتيح ربط الممولين والمستثمرين مع رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة وتعزيز
الاقتصاد الوطني للدولة.
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين:

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة،
ممارسة أعماله رسمياً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل
جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ
مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في
الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم
الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم
أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية
العالية ،على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية
الخاصة ،وإدارة الثروات ،والابتكار المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة
نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية
تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي ا لعالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين
بجائزة "أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته
المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي و يشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة
إجمالية تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحلات
تجارية ،وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي،
الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
نبذة حول صندوق محمد بن راشد للابتكار:

يعد صندوق محمد بن راشد للابتكار مبادرة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ،ممثلة
ومدعومة من وزارة المالية ويقوم مصرف الإمارات للتنمية بتشغيل الصندوق الذي يهدف إلى مساندة
المبتكرين في دولة الإمارات للحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات
مدعومة من الحكومة .وكان قد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا "صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار"،
برأسمال قدره  2مليار درهم ،خلال الدورة الأولى من أسبوع الإمارات للابتكار .وسيقوم الصندوق بتوفير
ضمانات مدعومة من الحكومة بهدف تحفيز المقرضين على توفير التمويل المطلوب بتكاليف منخفضة.
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