
 

 خبر صحافي 

 المؤتمرمزاياها التنافسية خالل   تستعرض( شمس) لإلعالم الشارقة مدينة
 دبي 2020 في إكسبو اإلبداعي لالقتصاد العالمي

 

 

وتأسيس   تستعرض مدينة الشارقة لإلعالم )شمس( مزاياها التنافسية إلقامة األعمال  : 2021  ديسمب    8،  الشارقة
العالمي لالقتصاد  ي "المؤتمر 

القطاعات االقتصادية وعىل رأسها اإلعالم، خالل مشاركتها ف  العديد من  ي 
كات ف  الشر

" الذي تستضيفه وزارة الثقافة والشباب  ي اإلبداعي
ي  مركز  ف   . 2020و إكسب – للمعارض دب 

 
ي المؤتمر 

ة  خالل"  المستقبل  يصنع:  متكامل  ابداع"الذي ينطلق تحت شعار    ،وتشارك شمس ف    ديسمت    9  -  7  من  الفتر

استعراض    ، من2021 نمو  إمكانات  خالل  وتعزيز  الناشئة  كات  الشر من فرص إلطالق  تمتلكه  وما  الحرة  المنطقة 

ي 
ة ف  كات المتوسطة والصغتر  . مجال االقتصاد اإلبداعي الشر

ي   والتحديات  واألفكار   المعارف  تبادل  إىل  هدفوي    واإلبداع  لالبتكار   منصة  اإلبداعي   لالقتصاد   العالمي   المؤتمر ويعد  
  التر

ي   سيما   ال   اإلبداعي   االقتصاد   تواجه
ي   الظروف  ظل  ف 

 "    19-كوفيد"    أزمة  تداعيات  فرضتها   التر
ا
  مناقشة   عن  فضل

ي  الجديدة والحلول االتجاهات
  تضمن التر

ا
  أكت   مستقبل

 
 . واستدامة إبداعا

 
"تحرص شمس عىل   (: شمس)  لإلعالم  الشارقة  مدينة  رئيس  المدفع  عمر   خالد   الدكتور   سعادة  قالومن جانبه،  

اكاتها   شر دائرة  اإلمارات توسيع  دولة  ي 
ف  المتنامي  األعمال  مشهد  ي 

ف  حضورها  تعزيز  أجل  من  األصعدة  عىل كافة 
الواعد   النهوض  أهم ركائز شمس من أجل  الصناعات اإلبداعية واحدة من  لكامل  ادعم  ال  إتاحةو والمنطقة. وتعد 

منصة مثالية الستعراض ما نمتلكه من فرص لتعزيز هذا    لالقتصاد اإلبداعي قطاع اإلعالم. ويعد المؤتمر العالمي  ل
كات واألفراد عىل خوض تجربة األعمال الملهمة  ي هذا المجال وتشجيع الشر

القطاع والتعريف بدور شمس الرائد ف 
ي شمس". 

 
 ف
 

ي شمس  
ي ف 

كات، وإنما نعمل عىل أن نكون وأضاف سعادته: "ال نكتف    بمجرد منح تسهيالت إلقامة األعمال والشر
كاء نجاح ومحرك   ي تسمح ألصحاب األعمال    أساسي شر

كات من خالل العديد من مبادراتنا الرائدة التر لنمو تلك الشر
المجتمع،   أفراد  لديهم، بل والمهتمير  من جميع  بالفعل داعمة  والعاملير   ي ستكون 

التر اتهم ومهاراتهم  بتوسيع خت 
ي  ومساهماتهملجهودهم االبتكارية 

ي دولة اإلمارات والمنطقة". إثراء المشهد اإلعال ف 
ي واإلبداعي ف 

 مي والثقاف 
 

ي المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي  
وحرصية لرواد االعمال تشمل باقات تنافسية  وتقدم شمس من خالل مشاركتها ف 
ها من  حصولهم عىل الرخص التجارية   ي وغتر

  باإلضافة   . المزيد من النمو واالزدهار   تدفع منظومة عملهم نحو   المزايا التر
ي االقتصاد االبداعي    إىل

فنية داخل    تنظيم عروض  خالل  منذلك، تقدم شمس خالل مشاركتها لمحة من رؤيتها ف 
ي  بما جناحها، 

فيه  خاصة موسيقية وعروض كوميدي  عرض ذلك ف   . الزائرين عن للتر

-انتىه-  

  

 



 

 
 )شمس(: نبذة عن مدينة الشارقة لإلعالم  

ي يناير عام 
ي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعىل حاكم   2017تأسست مدينة الشارقة لإلعالم )شمس( ف  بمرسوم أمتر

ي إمارة الشارقة. توفر )شمس( بيئة استثمارية مناسبة لجميع 
ي إمارة الشارقة الشارقة كمنطقة حرة ذات بنية تحتية متكاملة تقع ف 

كات الرائدة والمتوسطة والناشئة ف  الشر

ي تمكن رواد األعمال من توسعة أعمالهم وتطويرها، ذلك بجانب دعم المواهب والقوى العاملة
ي المجالير    مع تقديم العديد من الخدمات والتسهيالت، التر

واألعمال ف 

 .  اإلعالمي واإلبداعي

كات   ، وتوفر حلول متكاملة لتنمية األعمال من  ولكافة األنشطة االستثمارية  % للمستثمرين األجانب100مع ملكية بنسبة  تقدم "شمس" خيارات عديدة لتأسيس شر

ي تغيتر األنشطة التجارية
 . خالل تقديم مجموعة واسعة من األنشطة التجارية، مع توفتر مرونة كاملة ف 

 


