
	   
 
 
	  

	  
	جواانب  	في  	للتعاوونن  	تفاهھھھم  	مذكرةة  	يیوقعانن  	بأبوظظبي  	ااالقتصادديیة  	االتنميیة  	وودداائرةة  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  

االمعلوماتت  	ووتباددلل  	وواالتسجيیل  	االترخيیص 	  
	   	  

	  
	أأبوظظبي٬،  31	  		مايیو    2015-‐ 		ااالقتصادديیة  	االتنميیة  	وودداائرةة  	أأبوظظبي٬،  	في  	االعالمي  	االمالي  	االمركز  	االعالمي٬،  	أأبوظظبي  	سوقق  	االيیومم  	ووقّع    

	االترااخيیص  	وومنح  	االشركاتت  	تسجيیل  	بشأنن  	بيینهھما  	فيیما  	وواالتنسيیق  	للتعاوونن  	عمل  	إإططارر  	ووضع  	إإلى  	تهھدفف  	تفاهھھھم  	مذكرةة  	أأبوظظبي  	في  
.وواالمعلوماتت  	ااإلحصاءااتت  	تباددلل  	إإلى  	باإلضافة  	االصلة  	ذذااتت  	وواالسيیاساتت  	االتنظيیميیة  	ووااألمورر 	  

	  
	:االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	في  	االسوقق  	مسجل  	مكتبل  	االتنفيیذيي  	رئيیساال  	االمهھيیريي٬،  	ظظاهھھھر  	بن  	محمد  	ظظاهھھھر  	قالل  	االمناسبة٬،  	هھذههب  	وو  
	وومماررسة  	تسجيیلاال  	سهھولة  	للشركاتت  	تتيیح  	موااتيیة  	عمل  	بيیئة  	توفيیر  	عليیهھ  	عالمي  	مالي  	مركز  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	ليیصبح"  

	يیضمن  	بما  	ااالقتصادديیة  	االتنميیة  	دداائرةة  	مع  	للتعاوونن  	االالززمم  	االعمل  	إإططارر  	لنا  	توفر  	االتي  	ااالتفاقيیة  	هھھھذهه  	أأهھھھميیة  	تنبع  	اهھھھن  	وومن.  	أأعمالهھا  
	االتي  	االتفاهھھھم  	مذكرااتت  	من  	سلسلة  	بيین  	من  	ووااحدةة  	ااالتفاقيیة  	هھھھذهه  	ووتعد.  	ااإلمكانن  	قدرر  	االشركاتت  	عمل  	ووتسهھيیل  	ااإلجرااءااتت  	تبسيیط  
	مالئمة  	تنظيیميیة  	بيیئة  	إإررساء  	سبيیل  	في  	بيیننا  	االمشتركك  	االتعاوونن  	لتعزيیز  	ماررااتتااإل  	ددوولة  	في  	حكوميیة  	هھھھيیئاتت  	مع  	قعهھاسنووو  	ووقعناهھھھا  
	أأبوظظبي  	في  	أأعمالهھا  	بإططالقق  	االرااغبة  	للشركاتت  	جذاابة  	ووجهھة  	االمارريیة  	جزيیرةة  	من  	تجعل  ." 	  

	  
	تحرصص  	االداائرةة  	إإنن"  	:للداائرةة  	االتابع  	لالعمالل  	اابوظظبي  	بمركز  	االتجارريیة  	االعالقاتت  	ااددااررةة  	مديیر  	االنعيیمي  	فهھد  	علي  	قالل  	جانبهھ  	من  
	خدمة  	تفعيیل  	ااططارر  	في  	ووذذلك  	ااالتفاقيیاتت  	هھھھذهه  	مثل  	توقيیع  	على  “G2G		اافضل  	توفيیر  	بهھدفف  	االحكوميیة  	االجهھاتت  	تكامل  	في  	يیسهھم  	بما    

".اابوظظبي  	إإماررةة  	في  	ااالعمالل  	ووررجالل  	للمستثمريین  	االخدماتت 	  
	  

	أأسماء  	ووحمايیة  	تسجيیل  	بيینهھا  	وومن  	جواانب  	عدةة  	ااالقتصادديیة  	االتنميیة  	وودداائرةة  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	بيین  	االتعاوونن  	ااتفاقيیة  	ضمووت  
	لنظامم  	االخاضعة  	االمناططق  	في  	أأوو  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	نطاقق  	ضمن  	سوااء  	ااألعمالل  	لمماررسة  	االتجارريیة  	االرخص  	وومنح  	االشركاتت  
	االقائمة  	للشركاتت  	االتجارريیة  	االرخص  	ووتجديید  	نقل  	إإجرااءااتت  	ووووضع  	االعاصمة٬،  	في  	االدااخلي  	ااالستثمارر   ً 	االمارريیهھ٬،  	جزيیرةة  	في  	حاليیا  
	االمتعلقة  	االمعلوماتت  	تباددلل  	جانب  	إإلى  	مستقبال٬ً،  	ااألمر  	ااقتضى  	ما  	متى  	االطرفيین  	بيین  	االتعاوونن  	لتسهھيیل  	االالززمة  	ااآلليیاتت  	ووووضع  
.ابيینهھم  	فيیما  	وواالتكامل  	ااالتساقق  	يیضمن  	بما  	ااالقتصادديیة  	ااألنشطة  	ووتصنيیف  	وواالمعايیيیر  	باألنظمة 	  

	  
	دداائرةة  	مع  	ووقعناهھھھا  	االتي  	االتفاهھھھم  	مذكرةة  	تأتي"  	:االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	إإددااررةة  	مجلس  	ررئيیس  	االصايیغ٬،  	علي  	أأحمد  	قالل  	جانبهھ٬،  	من  

	أأهھھھميیة  	ووتتمثل.  	االمركزيي  	االمتحدةة  	االعربيیة  	ااإلماررااتت  	مصرفف  	مع  	االماضي  	االعامم  	ووقعناهھھھا  	مماثلة  	ااتفاقيیة  	عقب  	ااالقتصادديیة  	االتنميیة  
	تمهھد  	كونهھا  	من  	ااإلماررااتت٬،  	ددوولة  	في  	االدااخلي  	ااالستثمارر  	بنظامم  	االمختصة  	االحكوميیة  	االهھيیئاتت  	مع  	تجمعنا  	االتي  	االتفاهھھھم  	مذكرااتت  
	قبل  	من  	االتجارريي  	االترخيیص  	ططلباتت  	أأوولى  	ااستقبالل  	ووبدء  	ررسمي  	بشكل  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	عمليیاتت  	إإططالقق  	نحو  	االطريیق  
".االجارريي  	االعامم  	من  	الحق  	ووقت  	خاللل  	االشركاتت 	  

	  
	أأبريیل  	في  	تفاهھھھم  	مذكرةة  	ووقعا  	قد  	االمركزيي  	ماررااتتااإل  	وومصرفف  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	ووكانن  2014		للتعاوونن  	سبل  	إإيیجادد  	بهھدفف    
	االتقنيیة  	ووااألمورر  	االموظظفيین  	ووتدرريیب  	وواالرقابيیة  	االتنظيیميیة  	االشؤوونن  	مجاالتت  	في  	بيینهھما  	ما  	في  . 	  

	  
	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	وويیمضي   ً 	ننووكا.  	االجارريي  	االعامم  	من  	الحق  	ووقت  	خاللل  	االترخيیص  	ططلباتت  	أأوولى  	ااستقبالل  	بدء  	نحو  	قدما  
	االمتوقع  	وومن  	االعامم٬،  	هھھھذاا  	من  	سابق  	ووقت  	خاللل  	االماليیة  	غيیر  	ااألنظمة  	حولل  	االمفتوحة  	ااالستشاررااتت  	مرحلة  	بنجاحح  	ااختتم  	قد  	االسوقق  
	آآررااءٍ   	على  	للحصولل  	االقاددمة  	االقليیلة  	ااألشهھر  	خاللل  	االماليیة٬،  	بالخدماتت  	االخاصة  	االسوقق  	أأنظمة  	مسوددةة  	من  	االتاليیة  	االمجموعة  	إإصداارر  

.ووغيیرهھھھا  	االماليیة  	االخدماتت  	مجالل  	في  	االعاملة  	تتوواالمؤسسا  	االشركاتت  	من  	وومقترحاتتٍ  	  
	  

-‐ – 	  


