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مقدمه
آگاهی از شرایط پشتیبانی از استارت آپ ها می تواند منبعی ارزشمند
باشد. با این حال، بسیاری از کارآفرینان در مورد سازمان های حمایتی
بین المللی و سازوکارهایی که برای کسب و کارهای خود در دسترس

هستند، اطالعات کافی ندارند.
 

در سطح بین الملل حمایت دولتها از استارت آپ ها به نیاز روز تبدیل
شده است، همه گیری کارآفرینی و سود آوری باالی استارت آپ های
موفق نظر سرمایه گذاران را به خود جلب نموده است. دسترسی به
برنامه های حمایتی، مراکز رشد، فاندهای دولتی و سرمایه گذاران
خصوصی  و حتی دریافت اقامت جز برنامه های حمایتی کشورهای

پیشرفته برای جلب استعدادهای شاخص است.
 

در این کتابچه مختصرا در مورد برخی امکانات که ما در شورای جهانی
کسب و کار می توانیم برای شما فراهم کنیم، اطالعاتی می یابید. 

 



 شرایط قبول طرح
داشتن جنبه نوآوری

برنامه پیشبینی مالی 5 ساله 

قابلیت گسترش پذیری طرح

نیاز انگلستان به طرح
بدون نیاز به سرمایه اولیه

پشتیبانی از استارت آپ ها در انگلستان

   فرصت ها
تامین مالی: دولت چندین مسیر تامین مالی برای

استارت آپ ها ارائه می دهد. شما می توانید برای یکی از

طیف وسیعی از کمک های مالی دولتی که توسط

وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی اجرا می شود

درخواست دهید یا طرح وام های کسب و کارهای نوآور را

امتحان کنید. 

(GEP) پشتیبانی: شما می توانند از برنامه جهانی کارآفرینی

وزارت تجارت بین الملل (DIT) راهنمایی رایگان دریافت

کنید، و اگر استارت آپ تان در لندن باشد می توانید برای

Techstars لندن، شتاب دهنده ای که دسترسی به
سرمایه گذاری، راهنمایی و همکاری با دیگر کارآفرینان

برتر را فراهم می کند، درخواست دهید. 
ویزای بریتانیا و اقامت: نوآوران خارجی که می خواهند

کسب وکاری در بریتانیا راه اندازی کنند، می توانند برای

ویزای نوآوری اقدام کنند، در صورتی که ایده شان توسط

یک نهاد حمایتی تأیید شود، همه اعضای تیم می توانند

اقامت انگلستان برای مدت سه سال را دریافت کنند.
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.2

.3

رشد در انگلستان

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های اقتصادی توسط

شرکت تحقیقاتی NimbleFin، بریتانیا دومین کشور

برتر اروپا برای استارت آپ ها است، اما دولت

بریتانیا شهرت متفاوتی در جامعه استارت آپ ها دارد.
 

از سال 2017 و به ویژه پس از تالطم برگزیت در بازار کار
این کشور، دولت بریتانیا بیش از هر زمان دیگری

استارت آپ ها و شرکت های نوآور را مورد حمایت

خود قرارداده است. از آن زمان دولت حمایتهای خود
را، از مشاوره گرفته تا تامین مالی، بازتعریف یا به

روز نموده است.
بر اساس تحقیقات لندن و شرکا، بریتانیا به عنوان

مقصد اصلی سرمایه گذاران سیلیکون ولی شناخته

می شود و بیش از 90 درصد از کل سرمایه گذاری

خطرپذیر توسط این شرکت ها انجام شده است.

 



   شرایط قبول طرح
یک تجارت واجد شرایط

نامه پشتیبانی از یک سازمان

الزامات زبان و

پول کافی برای اقامت و زندگی در

کانادا قبل از کسب درآمد از کسب و
کارتان

پشتیبانی از استارت آپ ها در کانادا

  فرصت ها

برنامه کمک به نوآوری (IAP): IAP یارانه

دستمزد را برای کارفرمایان واجد شرایط تا 12 هفته

ارائه می دهد.

نوآوری جهانی (GGI): این برنامه نوآوران

سازمان های کانادایی را تشویق می کند تا با

مشارکت فعال در ارائه نوآوری جهانی خود مشارکت

کنند تا دولت از نوآوران حمایت مالی کند.

برنامه ویزای استارت آپ: برنامه ویزای استارت

آپ کانادا، کارآفرینان مهاجر با مهارت ها و پتانسیل

ایجاد کسب و کار در کانادا را هدف قرار می دهد.  و

اعضا اقامت دائم در کانادا دریافت خواهند کرد.

 دولت کانادا اکنون بیش از صدها مزیت را برای راه
اندازی استارت آپ های جدید در کانادا ارائه می دهد.

 

 

 

رشد در کاناد

نهاد دولتی ISED در کانادا با شرکتهای کانادایی در
تمام زمینه های اقتصادی و در تمام نقاط کشور

همکاری می کند تا شرایط سرمایه گذاری را بهبود

بخشد، عملکرد نوآوری کانادا را رشد داده و سهم کانادا

را از تجارت جهانی افزایش دهد و یک فضای منصفانه
و کارآمد ایجاد کند.

از سال 2017 و به ویژه پس از تالطم برگزیت در بازار کار
این کشور، دولت بریتانیا بیش از هر زمان دیگری

استارت آپ ها و شرکت های نوآور را مورد حمایت

خود قرارداده است. از آن زمان دولت حمایتهای خود
را، از مشاوره گرفته تا تامین مالی، بازتعریف یا به

روز نموده است.
بر اساس تحقیقات لندن و شرکا، بریتانیا به عنوان

مقصد اصلی سرمایه گذاران سیلیکون ولی شناخته

می شود و بیش از 90 درصد از کل سرمایه گذاری

خطرپذیر توسط این شرکت ها انجام شده است.

 



شرایط قبول طرح

داشتن جنبه نوآوری

برنامه پیشبینی مالی 5 ساله 

قابلیت گسترش پذیری طرح

صدها سازمان تشویقی و حمایتی وجود

 دارد که هر کدام به معیارهای متفاوتی 
نیاز دارند. 

اما به طور کلی، شما نیاز دارید:

 

پشتیبانی از استارت آپ ها در امارات متحده عربی

فرصت ها

٪100 مالکیت شرکت: سرمایه گذاران از همه ملیت ها

می توانند شرکت هایی را در امارات تاسیس کنند و به

طور کامل مالک آن شوند.
40 منطقه آزاد برای ثبت شرکت: بیش از 40 منطقه
آزاد امکان معافیت مالیاتی و مالکیت 100 درصدی را

برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند.

بدون مالیات بر درآمد و انتقال کامل سود: امارات متحده

عربی مالیات بر درآمد را بر افراد، سرمایه گذاران یا

شرکت ها اعمال نمی کند.

ویزای طالیی: امارات ویزای اقامت طوالنی مدت، برای

مدت زمانی که از 5 تا 10 سال طول می کشد، به سرمایه

گذاران، کارآفرینان، و افراد با استعداد اعطا می کند.

دسترسی به یارانه دولتی: دبی میزبان شبکه بزرگی از

انکوباتورها است که استارت آپ ها را قادر می سازد از یک

ایده به کسب وکارهای تمام عیار تبدیل شوند. ولیعهد دبی

یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 100 میلیون دالری را

برای تقویت استارتاپ ها و کارآفرینان راه اندازی می کند.

رشد در امارات

امارات متحده عربی در فهرست جهانی نوآوری 2021 در

رتبه 33 جهانی و رتبه اول منطقه ای قرار دارد. گام ها و
ابتکارات متعددی برای ترویج و تشویق نوآوری در

امارات انجام شده است که همگی با چشم انداز 2021

مطابقت دارد و هدف آن قرار دادن امارات در بین

بهترین کشورهای جهان است.

بخش کارآفرینی اتاق بازرگانی و صنعت دبی - دبی

استارت آپ هاب - راهنمایی آنالین برای حمایت از

کارآفرینان در سرمایه گذاری های جدید خود در دبی ارائه

می دهد.

استارت آپ های فین تک، مراقبت های بهداشتی،

حمل ونقل، آموزش، F&B، تأثیرات اجتماعی، پایداری، و

سفر، گردشگری و مهمان نوازی، می توانند از مزایای

همکاری با انکوباتورها و شتاب دهنده های کسب وکار

بهره ببرند که می تواند به کارآفرینان در رشد

استارت آپ ها و همچنین رویدادها و کنفرانس ها کمک

کند. که بر صنایع خاص و جذب سرمایه تمرکز می کنند.



معرفی استارت آپ ها به سرمایه گذاران در اندازه ها و
صنایع مختلف

ما کسب وکارها را در طرح های تامین سرمایه در هر سطح
هدایت می کنیم.

دریافت نامه های پشتیبانی از سازمان های تعیین شده
برای استارت آپ های در مراحل اولیه.

تهیه مدارک مورد نیاز جهت اخذ تاییدیه در برنامه های
مختلف حمایتی دولتی و انکوباتورها ...

کمک به شرکت ها در برنامه ریزی و پیش بینی مالی بر

اساس معیارهای بازار

از طریق کانال های متعدد شورای جهانی تجارت،

خدمات ما



تامین مالی و پیدا کردن شبکه
توزیع در اروپا

دکتر قنبری
تکنولوژی کیسه های خون

خانم دکتر جمشیدی (هیات علمی دانشگاه)

سامانه مبتنی بر AI برای بهینه سازی
شیکه توزیع 

پذیرش طرح در انکوباتور کانادایی 

مهندس نوروری
شرکت مدیریت و کشف ریسک در پروژه های صنعتی

جدب سرمایه گذار و آغاز فعالیت در انگلیس

برخی از طرح های پذیرفته شده 

نمونه های موفق
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