
 

1 
 

  
 بيان صحف 

ات االقتصادية الناجمة عن دعم األعمال  حزمةسوق أبوظب   العالم  يطلق  لمواجهة التأثير

وس كورونا المستجدتداعيات   فير
 

 كاتإىل حزمة تهدف ال ي جزيرة المارية ودعم الشر
 
 المسجلة لدى السوق تعزيز بيئة األعمال ف

 12حي   التنفيذ الفوري ولمدة  حزمةتدخل ال  
ً
 شهرا

 

، دولة اإلمارات العربية المتحدة،   مع : 2020 أبريل 01أبوظب  
ً
ي مبادرات حزمة إطالق تماشيا  التحفي   االقتصادي إلمارة أبوظب 

ي اإلمارة
 
ي العا، بهدف دعم النشاط االقتصادي وتسهيل األعمال ف ي ، المركز لمي أطلق سوق أبوظب  ي العاصمة أبوظب 

 
 الماىلي الدوىلي ف

كات المسجلة لديهإىل الموجهة والاألعمال دعم  حزمة ي هذه الحزمة شر
وس  مواجهة اآلثار السلبية بهدف . وتأت  كورونا لتداعيات في 

ي قد المستجد 
ي  تؤثر عىلالب 

 
ي مجتمع األعمال ف

 
 جزيرة المارية. المنطقة المالية الحرة ف

، ومنها: تخفيض حزمةوتتضمن ال  ات عىل العديد من الرسوم المفروضة من قبل سوق أبوظب   العالم 

كات األغراض الخاصة وتراخيص المؤسسات .1 اخيص التجارية، باستثناء تراخيص شر ، إعفاء كامل عىل رسوم تجديد الي 

 . 2021مارس  25حب  تاري    خ وذلك 

 2021مارس  25تاري    خ إعفاء كامل من رسوم تجديد األنشطة التجارية حب   .2

 2021مارس  25إعفاء كامل من رسوم تجديد حماية البيانات الشخصية حب  تاري    خ  .3

 2021مارس  25الطلبات المتاخرة وذلك حب  تاري    خ إعفاء كامل من رسوم إصدار وتجديد تصاري    ح العمل المؤقتة ورسوم  .4

 2020ديسمي   31ي    خ إعفاء كامل من الرسوم السنوية للصناديق االستثمارية وذلك حب  تار  .5

  2020المدفوعة إىل سلطة تنظيم الخدمات المالية خالل العام رسوم السنوية للصناديق االستثمارية الكامل   إعادة .6

كات الخاضعة  للخدمات الماليةالرسوم الرقابية  من قيمةبالمائة  50 إعادة .7 سلطة تنظيم  لرقابةالمدفوعة من قبل الشر

   2020الخدمات المالية للعام 

 2020ديسمي   31% عىل الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية ساري حب  50تخفيض بنسبة   .8

ي جزيرة المارية.  .9
ي العالمي ف  ي مربعة سوق أبوظب 

 تأجيل تحصيل اإليجار ورسوم الخدمة للمسأجرين ف 

/ أحمد عىل  الصايغ، وزير دولورصح  : "ة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظب   العالم  معال 
ً
ي العالمي حزمةطلق أ، قائال  سوق أبوظب 

ي إطار جهودنا األعمال مجتمع ل داعمة
كات المسجلةلدعم ف  ة الصعبة،ومجتمع األعمال  الشر ي هذه الخطوة  خالل هذه الفي 

وتأت 

ي أعلنتها الشامل خطط الدعم ل مكملة
ات طالقمن خالل إحكومة دولة اإلمارات ومؤسساتها  الب  يجية االقتصادية المبادرات االسي 

ي بدورها تس
ي ضمان صحة وسالمة المجتمع والدولة كافة. هم والب 

حي   التنفيذ الفوري حيث ستكون حزمة دعم األعمال تدخل و  ف 

ي تتضمنها الخطة سارية حب  نهاية ش
امنا . 2021 هر مارسالعديد من اإلجراءات والتدابي  الب  ك لتجاوز وأؤكد عىل الي   بالعمل المشي 

ة ولنصبح منصة للمال واألعمال أكير قوة ومرونة."   هذه الفي 

ي العالمي بسلطاته الثالث ،يستمر سوق أبوظب  ي العالمي مع  ، سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظب 

 .
ً
ي العالمي بالعمل وتقديم كافة الخدمات رقميا ي العالمي ومركز تحكيم سوق أبوظب   أكاديمية سوق أبوظب 



 

2 
 

ي العالمي عىل تقديم الدعم واإلرشاد والتوجيه لمجتمع األعمال بما يضمن  أعىل مستوى من الصحة لطالما حرص سوق أبوظب 

ي عىل جزيرة المارية، ب ويدعم استمرارية األعمال والسالمة إمكانكم االطالع عىل كافة التعاميم والتوجيهات الصادرة عن سوق أبوظب 

 . هنا العالمي من 

 . هنا  من ،الجديدة خطة الدعمللمزيد من المعلومات حول  

 -انتىه-

 هنالمشاهدة الفيديو باللغة العربية من 

 

 نبذة عن سوق أبوظب   العالم  

ي  تح سوق أبوظب 
ُ
ي افت

 
 له، ف

ً
، المركز الماىلي الدوىلي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا . وتأّسس 2015أكتوبر  21العالمي

ي كمركز  ي ترسيخ مكانة أبوظب 
سهم ف 

ُ
السوق الماىلي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفي  منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

ق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة وصل   ي الشر
اتيجية بي   االقتصادات المتنامية ف   اسي 

 .وسائر أنحاء العالم

ي تشمل الخدمات 
ي والب  ي تمتلكها إمارة أبوظب 

ي العالمي عىل المقومات ونقاط القوة الرئيسية الب  اتيجية سوق أبوظب 
وترتكز اسي 

وات وإدارة األصول و  ي المرصفية الخاصة وإدارة الير تداول المشتقات المالية والسلع واالبتكار الماىلي واالستدامة. ويضم سوق أبوظب 

ف  ي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشر العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظب 

 عىل إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية
ً
 دوليا

ً
 ماليا

ً
 14.1هكتار ) 114حرة تمتد عىل مساحة إجمالية تبلغ  السوق باعتباره مركزا

 .كلم مرب  ع(

ي السوق لمواصلة 
كات والكيانات المسجلة ف  ي العالمي بدعم وتمكي   المؤسسات المالية وغي  المالية والشر م سوق أبوظب 

ويلي  

السوق منذ تأسيسه عىل جائزة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دوىلي قائم عىل القانون العام. وقد حصل 

ي 
 لمبادراته ومساهماته الفاعلة ف 

ً
ق األوسط وشمال أفريقيا" ألرب  ع سنوات متتالية تقديرا ي منطقة الشر

"أفضل مركز ماىلي للعام ف 

ي المنطقة
 *.القطاع الماىلي وأسواق رأس المال ف 

، يرج  زيارة الموقع اإللكي   ي العالمي ي لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظب 
أو متابعة صفحاته عىل  www.adgm.com وت 

" و"إنستجرام  Abu Dhabi Global Market@:"و"لينكد إن  adglobalmarket@ :"منصات التواصل االجتماعي "تويي 

(ADGM). 

ق األوسط وشمال إفريقيا *  "المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشر

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 هاجر الطنيجي

 media@adgm.com 

 

 

 

https://www.adgm.com/registration-authority/covid-19-circulars
https://www.adgm.com/registration-authority/covid-19-circulars
http://www.adgm.com/adgm-supportmeasures
http://www.adgm.com/adgm-supportmeasures
https://www.dropbox.com/s/lf4mp9gpr15xy4b/ADGM%20Incentive%20Video_ARABIC.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lf4mp9gpr15xy4b/ADGM%20Incentive%20Video_ARABIC.mp4?dl=0
mailto:media@adgm.com
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