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حتسني جودة السياسات و التشريعات االقتصادية

خفض تكلفة االستثمار يف إمارة أبوظيب

خفض التكلفة املعيشية يف إمارة أبوظيب

حتفيز الطلب الداخلي واخلارجي 

سد فجوات التمويل

اليت جيب الرتكيز عليها يف مرحلة ما بعد كورواناألولوايت



حتسني جودة السياسات والتشريعات

متكاملةمنظومةتطوير
ثمرينللمستالالحقةللرعاية

اع حوكمة الشراكة بني القط
العام واخلاص

اقتصاديةمنصةإنشاء
:تتضمن

اديةاالقتصالسياسات•
التنمويةاألهداف•

ة،االقتصاديواخلطط
والفرصواملشاريع

مدةاملعتاالستثمارية
سنواتاخلمسخالل

عنفضالالقادمة
املتعلقةالقوانني

ابالستثمار

جيمعواحدقانونإصدار
ةاملتعلقالقواننيمجيع

لياحملاالقتصاديابلشأن
ورةسنغافجتربةمثلواحد

جذبيفساهموالذي
املستثمرينمنالعديد



خفض تكلفة االستثمار

وفير إطالق أنظمة جديدة لالستثمار في أبوظبي تساادد دىات تا

.ةخيارات أوسع أمام المستثمرين، مثل المناطق الحرة الخاص

دادماة إنشاء مناطق استثمارية بتكاليف منخفضة وتساييالت

.لألنشطة االقتصادية ذات األولوية

ة إلغاااء أو تخفااير الرسااوم المحىيااة واالتحادياا

.مةدند تجديد الرخص التجارية خالل فترة األز

 فاااتل الباااا  أماااام الصطااااي الخاااا  لتطاااوير وإدارة وتنمياااة  المنااااطق

.ةالصنادية، وذلك من خالل استحداث نظام المناطق االستثمارية الخاص

المحىيااااااااة )اساااااااتبدال الرساااااااوم الحكومياااااااة •

تتسم بضريبة أرباح الشركات التي( واالتحادية

.بكفاءة أدىت

 فااااي ت رفااااة الكيرباااااء والميااااا  % 50تخفااااير

زمةاألوالغاز لىصطادات األكثر تضرراً طول فترة 

 إصااادار الصاااانوت المصتااارح مااان دا ااارة التنمياااة

كنيةاالقتصادية لتنظيم إيجار الوحدات غير الس

نشاتت تطبق قايم إيجاريام منخفضاة بالنسابة لىم

ال امىة في األنشطة الصنادية



خفض تكلفة املعيشة

إعفااامؤقت ماااسقتاااتقثيااا  ق      ااا ق

وثيااا  قت  مااابقو    ااام ق  ااا    ق

.2021ح ىقنهميةقعم ق

ةقإعفمؤقضري  قت مسقتتقخاللقتأج لقدفعقضري 

2022  ق مةق  مضمفةقح ىقعم ق

ااار تكقحي ت اااةقت جهاااةقق ف ااام قت ااا د قتاااتق  يااارق 

Government Directed Programs  م  طناةق

ي انه قوتس   ق شر ئحقت  د قتاتق  قااماق  ئامئل ق  م

.  الزتةتتق   فمؤق  يم  بق  مئ شةق

     تفئ لق   مي ةق إليجمثيةقف قإتمث ق 

إعمد قج و ةق  قروضق  شخص ةقعلىقف ر قزتن ةق ط ل

.و  ونق ع مؤقج ي  قف ق يئمثق  فمئ  ( ين   6)

ث طق  زيمد قف ق  ج ثق م  ضخ 



حتفيز الطلب الداخلي واخلارجي

سوة تطبيق جميع الرسوم واإلجراءات الحكومية دىت الشركات الحكومية أ

بشركات الصطاي الخا 

 التوسع في ت ييد الخدمات الحكومية لىصطاي الخا

 أسوة ؛لىصطاي الخا طرح نسب من أسيم الشركات الحكومية

(أدنوك لىتوزيع)بشركة 

رات تبسيط اإلجراءات وتصديم استشاإلغاء الرسوم دىت الصادرات و

حسب النشاط

 ا وتوقفا  كافة المشاريع االستثمارية الحكومية التي تم البدء فييااستكمال

.مع بداية تفشي فيروس كورونا

 تياة بمماارة بتنفيذ المشاريع الكبرى المخططة في مجاال البنياة التحالت جيل

.ابوظبي

ونية إنشاء بوابة إلكتر)تحسين فر  الشركات الجاهزة لىتصدير

ات لصادرات أبوظبي، والشبكات التجارية، ودراسات السوق وم ىوم

2(األسواق، التودية واإلرشاد، م ارض دولية، وضمات الصادرات



سد فجوات التمويل

 أسعار سوم، األرض بدون ر :تسهيالتمبنحنشاء حاضنات أعمال، إلتشجيع الكياانت االقتصادية الكربى
األفضلية يف عقود لكهرابء والغاز، جبانب اإلعفاء من الرسوم احلكومية املتطلبة إلنشاء احلاضنة، و لحتفيزية

املشرتايت احلكومية

ويل اجلماعي توفري اآلليات والتشريعات املبنية على أفضل املمارسات الدولية لفتح اجملال أمام التم
CROWDFUNDING  للمشاريع الناشئة عن طريقADGM

 مثل خفض الفوائد، )ميسرة لكافة أنواع املشاريع يف اإلمارة القائمة واجلديدة بشروط متويل التوسع يف برامج
(طول فرتة السداد

 الل الطلبة والباحثنياملؤسسات التعليمية لرتخيص املشاريع التجارية املبتكرة من خمتويل يف توفري نوافذ.

إنشاء بنك صناعي



اإلطار الزمين لتطبيق املبادرات املقرتحة

مايو  

.احمللياالقتصاديابلشأناملتعلقةالقواننيمجيعجيمعواحدقانونإصدار1.

اقتصاديةمنصةإنشاء2.

واخلاصالعامالقطاعبنيالشراكةحوكمة3.

للمستثمرينالالحقةللرعايةمتكاملةمنظومةتطوير4.

.أعلىةبكفاءتتسماليتالشركاتأرابحبضريبة(واالحتاديةاحمللية)احلكوميةالرسوماستبدال5.

األزمةفرتةطولتضررا  األكثرللقطاعاتوالغازواملياهالكهرابءتعرفةيف%50ختفيض6.

السكنيةغريالوحداتإجيارلتنظيماالقتصاديةالتنميةدائرةمناملقرتحالقانونإصدار7.

الصناعيةاألنشطةيفالعاملةللمنشآتابلنسبةمنخفضةإجياريهقيمتطبيق8.

الصناعيةاملناطقوتنميةوإدارةلتطويراخلاصالقطاعأمامالبابفتح9.

.األزمةفرتةخاللالتجاريةالرخصجتديدعندواالحتاديةاحملليةالرسومختفيضأوإلغاء1.
.يةاألولو ذاتاالقتصاديةلألنشطةداعمةوتسهيالتمنخفضةبتكاليفاستثماريةمناطقإنشاء10.
.اخلاصةاحلرةاملناطقمثلاملستثمرين،أمامأوسعخياراتتوفريعلىتساعدلالستثمارجديدةأنظمةإطالق11.
Governmentاملواطنةاألسرمنحمددةلفئاتموجهةحكوميةبرامج12. Directed Programs

.الالزمةاملعيشةبتكاليفالوفاءمنلتمكينهمالعائليالقطاعمنحمددةلشرائحوتستحق
.2021عامهنايةحىتأبوظيبوبواابتمواقفورسومالتوثيقرسوممنمؤقتإعفاء13.
2022عامحىتاملضافةالقيمةضريبةدفعأتجيلخاللمنمؤقتضرييبإعفاء14.
أبوظيبإمارةيفاإلجياريةاحلاسبةتفعيل15.
ابلتضخماألجوريفالزايدةربط16.
.الفائدةأسعاريفجديدةأعباءوبدون(سنوات6)أطولزمنيةفرتةعلىالشخصيةالقروضجدولةإعادة17.
اخلاصالقطاعبشركاتأسوةاحلكوميةالشركاتعلىاحلكوميةواإلجراءاتالرسوممجيعتطبيق18.
(للتوزيعأدنوك)بشركةأسوة؛اخلاصللقطاعاحلكوميةالشركاتأسهممننسبطرح19.
اخلاصللقطاعاحلكوميةاخلدماتتعهيديفالتوسع20.
.كوروانفريوسشيتفبدايةمعوتوقفتفيهاالبدءمتاليتاحلكوميةاالستثماريةاملشاريعكافةاستكمال21.
.ابوظيبإبمارةالتحتيةالبنيةجماليفاملخططةالكربىاملشاريعبتنفيذالتعجيل22.
ودراساتالتجارية،كاتوالشبأبوظيب،لصادراتإلكرتونيةبوابةإنشاء)للتصديراجلاهزةالشركاتفرصحتسني23.

(الصادراتوضماندولية،معارضواإلرشاد،التوعيةاألسواق،ومعلوماتالسوق
النشاطحسباستشاراتوتقدمياإلجراءاتتبسيطو الصادراتعلىالرسومإلغاء24.
صناعيبنكإنشاء25.
ADGMطريقعنالناشئةللمشاريعاجلماعيالتمويلأماماجملاللفتحوالتشريعاتاآللياتتوفري26.
أعمالحاضناتنشاءإلالكربىاالقتصاديةالكياانتتشجيع27.
(السدادفرتةطولفوائد،الخفضمثل)ميسرةبشروطواجلديدةالقائمةاإلمارةيفاملشاريعمتويلبرامجيفالتوسع28.
.والباحثنيالطلبةاللخمناملبتكرةالتجاريةاملشاريعلرتخيصالتعليميةاملؤسساتيفمتويلنوافذتوفري29.

ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمربأغسطسيونيو  ابريل  مارس  ر  فرباييناير  ديسمرب  نوفمرب   أكتوبرأغسطسيوليو سبتمرب
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نهاية العرض


