بيان صحفي

تعاون بين سوق أبو ظبي العالمي ومؤسسات الخدمات المهنية الرائدة في القطاع
إلطالق برنامج دعم ريادة األعمال
أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة  29-أكتوبر  :2018أعلن سوق أبو ظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبو
ظبي ،اليوم عن إطالق برنامج دعم ريادة األعمال ،ويوفر البرنامج الذي صمم بالتعاون مع كبار المستشارين المحليين
والدوليين ،لرواد األعمال والشركات الناشئة المسجلين في سوق أبو ظبي العالمي مجموعة من خدمات األعمال
المصممة لتطوير وتعزيز روح ريادة األعمال.
ومنذ افتتاحه في أواخر عام  ،2015أطلق سوق أبو ظبي العالمي بشكل مستمر مبادرات تستهدف توفير بيئة مثالية
ومتكاملة لرواد األعمال ،كما تتيح سلطته القانونية وتشريعاته المواتية لألعمال للمؤسسين والممولين إنشاء وتشغيل
الشركات بكل شفافية وثقة ومرونة ،وترسيخ االستثمارات وحماية األصول الرئيسية وفق أفضل الطرق ،كما تسمح
بيئته المتكاملة لألعمال لرواد األعمال إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المالية والمهنية ،بما في ذلك
فرص التعاون مع الخبراء وصناديق التسريع والممولين .ويتكامل برنامج دعم ريادة األعمال مع منظمة تراخيص
شركات التكنولوجيا الناشئة والتي تم إطالقها مؤخرا لتوفر للشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا فرصة التأسيس
في سوق أبو ظبي العالمي بتكلفة تنافسية عالية.
وعزز سوق أبو ظبي العالمي التزامه بدعم قطاع الشركات الناشئة سريع النمو في المنطقة عبر برنامج دعم ريادة
األعمال ،وذلك بالشراكة مع سبعة من مقدمي الخدمات المهنية الرائدين في القطاع إلنشاء محفظة فريدة من العروض
لتوجيه ودعم وتعزيز نمو الشركات الناشئة .ويشمل مقدمو الخدمات المهنية في هذا البرنامج األول من نوعه :مكتب
التميمي ومشاركوه للمحاماة و"ديسرابتيف ليجل" و"كي بي إم جي" و"ريثينك المحدودة" و"سكوير باتن بوجز"
و"سابورت ليجل" و"إي ."11
وفي إطار برنامج دعم ريادة األعمال ،سيقدم سوق أبو ظبي العالمي مجموعة متنوعة من الندوات ،وجلسات التواصل،
وعيادات التوجيه ،وورش العمل لراود األعمال والشركات الناشئة حول الموضوعات المتعلقة بتأسيس األعمال ،والنمو،
والتخطيط المالي ،والقانون واالمتثال .كما سيعقدون ورش عمل تتنوع بين هيكلة الشركات ،تمويل رأس المال المخاطر،
واستراتيجيات حماية حقوق الملكية ،ونماذج التوسع الدولية للتحضير للتدقيق في المعطيات.

ولتلبية متطلبات األعمال المحددة لكل شركة ناشئة ،سيستضيف البرنامج أيضا خدمات مهنية وجلسات إرشادية فردية
للشركات .سوف تغطي الخدمات المهنية القانونية خدمات الضمان والمشورة باإلضافة إلى االستشارات المتخصصة
التي تركز على حقوق الملكية وفقا لشروط البحث والتطوير واالبتكار وخدمات براءات االختراع .فيما ستتألف الخدمات
المالية من المحاسبة ،واالمتثال ،وإدارة المخاطر وضريبة القيمة المضافة.
من جانبه ،قال ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي" :يعزو النمو
المتواصل لقطاع الشركات الناشئة في أبو ظبي خالل السنوات القليلة الماضية إلى مبادرات رائدة مثل هذه المبادرة،
وفي إطار البرنامج الذي يجمع بين منظمات القطاع الخاص الرائدة لدعم تطوير ريادة األعمال والتوسع اإلقليمي،
ستتلقى شركات التكنولوجيا الناشئة اآلن خدمات داعمة عالمية المستوى من قادة القطاع وبأقل التكاليف أو مجانية.
ويبرز البرنامج تفرد بيئة األعمال الريادية المتكاملة في سوق أبو ظبي العالمي كمنصة لتأسيس األعمال تستند إلى إطار
قانوني".
وأضاف" :يواصل سوق أبو ظبي العالمي بحثه عن شراكات جديدة لتعزيز برامجه وعروضه .ويوجد حاليا أكثر من
 100من مقدمي الخدمات المهنية في سوق أبو ظبي العالمي يسعون جميعا إلى دعم تحول أبو ظبي نحو االبتكار والتنويع
االقتصادي".
وتماشيا مع رؤية أبو ظبي االقتصادية  2030للتكامل بين الجهات الحكومية والكيانات الخاصة ،يشكل برنامج دعم
ريادة األعمال إلى جانب العديد من برامج حاضنات األعمال وبرامج المسرعات في دولة اإلمارات مثاال استراتيجيا
على تشجيع الدولة للشركات الناشئة ودعم أفكار األعمال ،ويعمل سوق أبو ظبي العالمي بشكل مستمر على تعزيز
من صة بدء األعمال من خالل مبادرات رائدة وشراكات استراتيجية تعزز اإلنتاجية والقدرة التنافسية اإلقليمية ،بهدف
ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.
-انتهى-

ملاحظات للسادة المحررين:

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في
يوم  21أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم
معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي
الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خل ال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في
العالم ،دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط
مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة
سيمكّ ُِّن سوق
تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالميُ ،
أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها
ضمن بيئة خالية من الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية
تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة،
وإدارة الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد
من النشاطات مع مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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