بيان صحفي

سوق أبوظبي العالمي يعلن عن إجراءات تحفيزية إضافية لدعم
األعمال


بالتماشي مع الجهود والمباردات الحكومية لمواجهة اآلثار السلبية لتداعيات فيروس
كورونا المستجد



تأتي اإلجراءات بهدف تعزيز بيئة األعمال في السوق وجذب الشركات

أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة :2020 04 29 ،أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي
العالمي اليوم عن إطالق المزيد من اإلجراءات التحفيزية التي تستهدف الشركات الجديدة الراغبة في
التسجيل لدى السوق ،حيث تهدف هذه اإلجراءات إلى تمكين الشركات من تأسيس أعمالهم في ظل
الظروف الراهنة وتعزيز الخدمات التي تقدمها بيئة األعمال المتكاملة لدى السوق .تدخل هذه االجراءات
حيز التنفيذ في الثالث من مايو ،وتأتي في إطار حزمة دعم األعمال التي أعلن عنها السوق مؤخراً
لمواجهة األثار السلبية التي قد تنعكس على مجتمع األعمال في جزيرة المارية بهدف احتواء فيروس
كورونا المستجد.
تتضمن اإلجراءات التحفيزية تخفيض بنسبة  50بالمئة على رسوم تأسيس شركات جديدة وشركات ذات
مسؤولية محدودة في سوق أبوظبي العالمي ،ومن ضمنها تسجيل األفرع ،وستكون هذه اإلجراءات
سارية حتى  31ديسمبر  2020على كافة طلبات تراخيص الشركات المالية والغير مالية والشركات العاملة
في قطاع التجزئة .وتستثنى من اإلجراءات الجديدة شركات األغراض الخاصة والمؤسسات وشركات رأس
المال المخاطر وطلبات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مرحلتي البداية والنمو ،باإلضافة إلى
المسرعات والمؤسسات المهنية .وكما ستحصل الشركات الراغبة في االنتقال من سلطات قضائية أخرى
للعمل في سوق أبوظبي العالمي على إعفاء كامل من رسوم استمراية األعمال.
هذا وستمنح األجراءات الجديدة الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والشراكات ذات
المسؤولية المحدودة إمكانية طلب تمديد مهلة تسليم الحسابات السنوية والتي تقدر بتسعة أشهر،
وذلك مع ضرورة االلتزام بتزويد أمين السجل بما يثبت وجود عوائق تحول دون قدرتهم على االمتثال بموعد
التسليم ،وفي حال الموافقة ،ستحصل الشركات على مهلة إضافية مدتها ثالث أشهر .للمزيد من
التفاصيل حول اإلجراءات الجديدة ،من هنا.
وتعليقاً على هذا اإلعالن ،قال ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى
سوق أبوظبي العالمي" :نلتزم بدورنا كمنصة تتيح للشركات تأسيس أعمالها في سوق أبوظبي
العالمي ،حيث أننا نستمر في تعزيز بيئة األعمال المتكاملة وتطوير بنية تحتية قوية للخدمات تدعم
تأسيس واستمراية ونمو األعمال.
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منذ البداية ،بادرت حكومة الدولة بإصدار إجراءات مميزة لدعم األعمال خالل هذه الفترة الصعبة ،وباعتبارنا
جزءاً من البنية التحتية لألعمال في الدولة ،فإننا نسعى باستمرار إلى العمل بالتماشي مع رؤية القيادة
الرشيدة .ومن هنا جاء اإلعالن عن اإلجراءات التحفيزية لضمان حصول الشركات الراغبة في التسجيل
لدى سوق أبوظبي العالمي على كافة الدعم الالزم .تأتي اليوم هذه اإلجراءات امتداداً لحزمة دعم
األعمال التي أطلقناها بداية شهر أبريل لضمان استقرار مجتمع األعمال في السوق وتعزيز نمو الشركات.
وإننا في سوق أبوظبي العالمي سنستمر في توفير الدعم واإلرشاد للشركات بما يضمن استمرارية
األعمال في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد".
تجدر اإلشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي قد أعلن مؤخراً عن حزمة من اإلجراءات التي تهدف لمواجهة
اآلثار السلبية التي قد تنعكس على مجتمع األعمال نتيجة النتشار فيروس كورونا المستجد وتشمل
تخفيض بنسبة  %50على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق وإعفاء كامل
على رسوم تجديد التراخيص التجارية ورسوم تجديد األنشطة التجارية ورسوم تجديد حماية البيانات
الشخصية لسلطة التسجيل حيث تعد هذه اإلجراءات سارية حتى تاريخ  25مارس .2021
لطالما حرص سوق أبوظبي العالمي على تقديم الدعم واإلرشاد والتوجيه لمجتمع األعمال بما يضمن
أعلى مستوى من الصحة والسالمة ويدعم استمرارية األعمال على جزيرة المارية .بإمكانكم االطالع
على كافة التعاميم والتوجيهات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي من هنا.
للمزيد من المعلومات حول خطة الدعم التي أطلقت بداية شهر أبريل ،من هنا.
انتهى-مالحظات للمحررين:
تأتي اإلجراءات الجديدة المذكورة أعاله في إطار خطة دعم األعمال التي أطلقها السوق لمواجهة
التحديات االقتصادية التي قد تنعكس على مجتمع األعمال لدى السوق .حيث تتضمن الحزمة تخفيضات
على العديد من الرسوم المفروضة من قبل سوق أبوظبي العالمي ،ومنها:
 .1إعفاء كامل على رسوم تجديد التراخيص التجارية ،باستثناء تراخيص شركات األغراض الخاصة
وتراخيص المؤسسات ،وذلك حتى تاريخ  25مارس .2021
 .2إعفاء كامل من رسوم تجديد األنشطة التجارية حتى تاريخ  25مارس 2021
 .3إعفاء كامل من رسوم تجديد حماية البيانات الشخصية حتى تاريخ  25مارس 2021
 .4إعفاء كامل من رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة ورسوم الطلبات المتاخرة وذلك حتى
تاريخ  25مارس 2021
 .5إعفاء كامل من الرسوم السنوية للصناديق االستثمارية وذلك حتى تاريخ  31ديسمبر 2020
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 .6إعادة كامل الرسوم السنوية للصناديق االستثمارية المدفوعة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية
خالل العام 2020
 .7إعادة  50بالمائة من قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية المدفوعة من قبل الشركات الخاضعة
لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية للعام 2020
.8

تخفيض بنسبة  %50على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية ساري حتى 31
ديسمبر 2020

 .9تأجيل تحصيل اإليجار ورسوم الخدمة للمسأجرين في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة
المارية.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
اف ُتتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له ،في
ّ
وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة
 21أكتوبر .2015
وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال ،وحلقة
وصل استراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء
ٍ
العالم.
وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة
أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية
والسلع واالبتكار المالي واالستدامة .ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم
سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره
مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114
هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات
المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على
القانون العام .وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي
وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comأو
متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد
إن".@Abu Dhabi Global Market (ADGM):
* المصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"
لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع:
راوند القاضي
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