


הזדמנויות במסחר בינלאומי  
–עם איחוד האמירויות 

ש"המדריך ליועמ



AYR אודות

❑
בישראלהגדולהאורגניתהצמיחהקצבבעלהדיןעורכימשרד

❑
בישראלהגדוליםהמשרדים20מביןבגידולמוביל(2014)להקמתוהרביעיתמהשנההחל

(DUN’S100פ"ע14מקום)

❑
המדורגים בקבוצות הדירוג הגבוהות במדריכי הדירוג הישראליים  , תחומי עיסוק משפטיים30

–ו THE LEGAL500 ,CHAMBERS AND PARTNERS ,IFLR1000 ,DUN’S100: לרבות, והבינלאומיים

.BDI

❑
המדיה  , טק-ההיי, התוכנה, ן"על לקוחות הפירמה נמנים התאגידים הגדולים במשק בתחומי הנדל

,  התעשייה הכבדה, המזון, הקמעונאות, הפיננסיים והביטוח, התחבורה והתעופה, והתקשורת

והתעשיות הביטחוניות, התשתיות, האנרגיות המתחדשות



בריגרד עמית "ד תומר אלטמן          עו"ד אסף לפיד             עו"עובלושטייןגדיאלד "עוד יואב כספי          "עו
שותףשותףשותףראש המחלקה                שותף                                   , שותף מייסד

ד קטיה גרוסמן"ד גל לביא    עו"ד שירי בר            עו"ד אורי גולד       עו"עושרייבר-זילברפרבד רחלי "ד שריאל כהן  עו"עו

המשפטיהצוות-מחלקת משפט מסחרי 



,בלושטייןגדיאלד"עו

שותף ומומחה במסחר 
בינלאומי



איחוד
האמירויות



המשפטמערכת•

מקומידין•

(Free zone)חופשיאזורדין•

מיסוי•





"עודף בטחון עצמי"החינוך המשפטי הנהוג בישראל ו

טעות נפוצה וקשה–חזקת שוויון הדינים 



תפקידותפיסתעולםתפיסת-האנגלוסקסילעולםמחוץדיןעורכי▪

תועלת/עלות-הגדולותהרשתותדילמת▪

והכתיבההדיבורשפת▪

תמחור▪

בכתבהסכם▪

ראשונהטיוטההוצאתלפניהמשפטיותהמגבלותהכרת▪

בחירת עורך דין מקומי לעסקה



המקומייםהדיןעורכילא,העסקהאתמוביליםאתם▪

המקומילדיןהמסמכיםלהתאמתהמקומיהדיןעורךתפקידהגבלת▪
(Localization)רישומיםוביצוע

שלפנימיוקצבזמניםלוחות-העסקהעלהמשפיעיםתרבותייםהבדלים▪
העסקההתקדמות

ציבורינוטריוןהפעלת▪

תפקיד עורך הדין המקומי



ומתןהמשאאגבמשבריניהולולאומתןלמשאמוקדםתנאי▪

מקומימסמומחהאוהמקומיהדיןעורך–מומחים▪

חשבוןלרואיולאמומחיםדיןלעורכיעדיפות-מיסויסוגיות▪

סוגיית המס והשפעתן על מבנה העסקה





היבטי קניין רוחני באיחוד 
האמירויות

שרייבר-זילברפרברחלי ד"עו





משפטייםומאמציםפעולות
DIFC

21.11.2019–חוק קניין רוחני חדש 

תחולה מאוקטובר  –הגנת הפרטיות 
2020

ר "הסדרת זכויות ק
בין מעסיקים  

ועובדיהם

קנסות מינימאליים  
ומקסימאליים 

הסדרת יחסי 
רישיון

הרחבת ההגדרה  
"סוד מסחרי"של 

יישור קו עם 
סטנדרטים  
בינלאומיים

GDPR

מינוי נציב קניין  
רשם )רוחני 

(הפטנטים



סימני מסחר
הראשון לרשום הוא  

בעל הסימן

עלויות רישום גבוהות  
יחסית

אפשרות לרשום בכל 
האיחוד בפעם אחת

רישום בערבית

חובת רישום  
ד "באמצעות עו

מקומי

הוספת המונח 

"tradename”

ר בהסכמים"להגדרת ק



צרים   ו י ת  ו י זכו

אמנת ברן מרשם זכויות יוצרים

הבחנה בין החוק הפדראלי לבין  
-חוקי ה

DIFC

לעניין זכויות עובדים

הבחנה בין החוק הפדראלי לבין  
-חוקי ה

DIFC

לעניין אפשרות המחאה מראש של 
יצירות



הזדמנויות השקעה

שוק ההון

תומר אלטמןד"עו

ראש מחלקת  , שותף

שוק ההון וניירות ערך



האמירויותבאיחודבורסות

DFM
ק  "נאסד

דובאי ADX



ק דובאי"בורסת נאסד

מאפשרת רישום ברשימה ראשית  
לחברות זרות ללא מגבלת אחוזים

דין בינלאומי

נגישות מרחוק



רשימה  
ראשית 

רשימת  
גדילה 

(GROWTH)

רשימות



שווי שוק מעל  
250,000,000$

אין תקופת 
חסימה רשימה ראשית



כל שווי שוק

תקופת חסימה  
של שנה

GROWTH
רשימת גדילה



יתרונות נוספים

סטנדרט דיווח  
ל"והנפקה בינ

מערכת דיווח  
אלקטרונית

אין צורך במשרד  
מקומי



Q&A



:אנו לרשותכם, לכל שאלה
Private RoomAYR.Conferences@ayr.co.il–לתיאום פגישה ב 
GadielB@ayr.co.ilבלושטייןד גדי"עו
TomerA@ayr.co.ilד תומר אלטמן "עו

RachelZ@ayr.co.ilשרייבר-זילברפרבד רחלי "עו

mailto:AYR.Conferences@ayr.co.il
mailto:GadielB@ayr.co.il
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mailto:YoavC@ayr.co.il

