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إلططالقهھ االرسمي في االنصف االثاني من االعامم االجارريي تحضيیرااً   

سوقق أأبوظظبي االعالمي يیباشر أأوولى مرااحل منح االترااخيیص  
 

ً على  تركزاالمرحلة ااألوولى  في جزيیرةة االمارريیهھ  شركاتت االخدماتت غيیر االماليیة االقائمة حاليیا
ةفرعيیاتب ذذااتت مسؤووليیة محدووددةة أأوو مك اتتشرككقانونيیاً  االمصنفة  

 
 أأنهھ في أأبوظظبي٬، االعالمي االمالي االمركز االعالمي"٬، أأبوظظبي االيیومم "سوقق : أأعلن2015يیونيیو  ٬14، أأبوظظبي

 االقائمة االماليیة غيیر االخدماتت من مؤسساتت االترخيیص ططلباتت باستالمم االجارريي يیونيیو 15سيیبدأأ ااعتباررااً من 
 ً ً االمصنفة وو في جزيیرةة االمارريیهھ حاليیا ٬، ووذذلك مكاتب فرعيیة حدووددةة أأوومسؤووليیة م ذذااتتتت إإما كشركاقانونيیا

ً  لسوققااإلططالقق االمكثفة وواالتحضيیرااتت ة من ااإلجرااءااتت كمرحلة أأوولى ضمن سلسل خاللل االنصف  ررسميیا
االثاني من االعامم االجارريي.  

  
 أأبوظظبي ل لسوققيیسجاالت سلطةل االتنفيیذيي االرئيیس االمهھيیريي٬، ظظاهھھھر بن ظظاهھھھر قالل ووفي هھھھذهه االمناسبة٬،

وواالإلعالنن  موااعيیدهھھھا تحديید االتي سيیتم االترخيیص من مرااحل االمرحلة ااألوولى ضمن سلسلة هھھھذهه" : االعالمي
ً  يیةاالقاددمة. وويینصب تركيیزنا في هھھھذهه االمرحلة االتحضيیر ااألشهھر خاللل عنهھا في  على االشركاتت االقائمة حاليیا

ططالعهھا على االخطوااتت االتي إلعلى االتوااصل معهھا خاللل ااألسابيیع االماضيیة حرصنا  ٬، حيیثجزيیرةة االمارريیهھ
إلجرااءااتت وومتطلباتت االتسجيیل  االكامل هھابالتالي معرفتهھا ووفهھمنقومم بهھا وواالخدماتت االتي نوفرهھھھا٬، لنضمن 

".أأمامهھااالخيیاررااتت االمتاحة وووواالترخيیص٬،   
 

بشكل ووثيیق مع االشركاتت  االتعاوونن في سوقق أأبوظظبي االعالميووأأضافف: "يیوااصل فريیق تطويیر ااألعمالل 
ً من االتزاامنا بل ةااتت االالززمددشارر٬، ووتقديیم ااالاالمارريیهھ االقائمة في جزيیرةة هھھھذهه  تجاووززعلى مساعدتهھا هھا اانطالقا
  ".ةسسالاالووسهھولة أكبر قدرر ممكن من االباالمرحلة ااالنتقاليیة 

 
٬، خاللل هھھھذهه االمرحلةوواالمؤهھھھلة لتقديیم االطلباتت في جزيیرةة االمارريیهھ وويیذكر أأنن أأمامم جميیع االشركاتت االقائمة 

 سوقق ضمن أأعمالهھا لمماررسة ترخيیص على ما إإذذاا كانت تودد االحصولل تقررر كي شهھرااً  12مهھلة مدتهھا 
االعالمي. أأبوظظبي  

 
تزااوولل  ال االتي ووتلك االخدماتت االماليیة وومن ضمنهھا مؤسساتت االشركاتت من ااألخرىى لألنوااعع بالنسبة ووأأما

 ً  ترااخيیص على للحصولل ططلباتهھا بدء ااستالمم موعد تحديید يیتم فسوفف جزيیرةة االمارريیهھ٬،في  أأنشطتهھا حاليیا
االجارريي. االعامم من الحق االعالمي خاللل ووقت أأبوظظبي االعمل في سوقق  

 
 .2015يیونيیو  14 يیومماالخاصة بالشركاتت لسوقق أأبوظظبي االعالمي االنافذةة ااألنظمة االتجارريیة  رتتنشهھھھذاا ووقد 

 االخاصة نظمةااأل مسوددةة مرااجعة على في سوقق أأبوظظبي االعالمياالمختصيین  االخبرااءمن لجنة حاليیاً تعمل وو
مرحلة ااالستشاررااتت االمفتوحة بعدهھھھا تبدأأ نشرهھھھا خاللل ااألسابيیع االقاددمة لحيیث من االمتوقع  االماليیة٬، بالخدماتت

للحصولل على آآررااٍء وومقترحاتٍت من االشركاتت وواالمؤسساتت االعاملة في مجالل االخدماتت االماليیة االتي تهھدفف 
.هھھھاووغيیر  

 
 توقيیع أأعقابب في االماليیة غيیراالخدماتت مؤسساتت  ترخيیص ططلباتت موعد بدء ااستقبالل عن ااإلعالنن وويیأتي
. ٬، أأووااخر االشهھر االماضيااالقتصادديیة بأبوظظبي االتنميیة االعالمي وودداائرةة أأبوظظبي بيین سوقق تفاهھھھم مذكرةة

تسجيیل ووحمايیة أأسماء االشركاتت وومنح االرخص  منهھاوو جواانب عدةة االطرفيین تفاقيیة بيینهھھھذهه ااالووتشمل 
االتجارريیة لمماررسة ااألعمالل سوااء ضمن نطاقق سوقق أأبوظظبي االعالمي أأوو في االمناططق االخاضعة لنظامم 
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ااالستثمارر االدااخلي في االعاصمة٬، ووووضع إإجرااءااتت نقل ووتجديید االرخص االتجارريیة للشركاتت االقائمة حاليیاً 
لتسهھيیل االتعاوونن بيین االطرفيین متى ما ااقتضى ااألمر مستقبال٬ً، في جزيیرةة االمارريیهھ٬، ووووضع ااآلليیاتت االالززمة 

إإلى جانب تباددلل االمعلوماتت االمتعلقة باألنظمة وواالمعايیيیر ووتصنيیف ااألنشطة ااالقتصادديیة بما يیضمن ااالتساقق 
وواالتكامل فيیما بيینهھما.  

 
- -اانتهھى  

 
 


