سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية
لتعزيز التعاون المشترك
أبوظبي ،نيودلهي 9 ،نوفمبر  :2016وقعت سلطة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي ،اليوم
مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الهندية "سي أي أي" ،لتعزيز علاقات التعاون المشتركة وجهود
تفعيل وتطوير الفرص ومجالات العمل الثنائية المتاحة في أسواق الإمارات والهند.
وقع المذكرة كل من مادهاف بي شريرام ،رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الهندية فرع ديلهي،
ونائب مدير شركة "دي سي إم شريرام" الصناعية المحدودة ،ومارتن تيدستورم ،مدير تطوير الأعمال
في سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي ،وذلك على هامش جولة فريق سلطة التسجيل في
الهند التي تستمر على مدى عشرة أيام في خمسة مدن هندية رئيسة تشمل نيودلهي ،ومومباي،
وحيدر آباد ،وكوشي ،وتريفاندروم ،بهدف عقد لقاءات مع أبرز قادة الأعمال وصناع القرار الهنود،
وتنظيم مجموعة من الفعاليات والاجتماعات مع الأطراف الاستراتيجية المعنية بمجالات العمل
والأسواق المالية ،لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات وأبوظبي ،وتباحث سبل
تعزيز جهود التعاون وتسهيل ممارسات تطوير الأعمال في السوقين الإماراتي والهندي.
وتتيح بنود المذكرة لكلا الطرفين العمل المشترك بشكل وثيق فيما يتصل بتبادل المعلومات،
والتعاون في القضايا والمجالات التي تعزز مجالات نمو أسواق الجانبين ،وتشارك أفضل الممارسات
والخبرات ،وتباحث الفرص الثنائية في قطاعات العمل والاستثمار .ويأتي توقيع المذكرة ليؤكد على
عمق العلاقات الوطيدة والمستمرة بين أبوظبي والهند ،كما يعكس التزام سوق أبوظبي العالمي،
كمركز مالي دولي ،بترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق مجالات متقاربة للتعاون المشترك مع
أبرز المراكز المالية وقطاعات الأعمال في المنطقة والعالم .وتحدد المذكرة إطار عمل لسلطة
التسجيل واتحاد الصناعات الهندية لتفعيل التعاون وتبادل المعلومات التنظيمية ،والتعاون حول
الأنشطة المالية والتجارية العابرة للحدود.
وقال تشاندراجيت بانيرجي ،مدير اتحاد الصناعات الهندية" :في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات
بخطوات متميزة نحو تحويل نفسها لاقتصاد قائم على المعرفة ،وبالنظر للمكانة القيادية للهند في
عدد من القطاعات الحيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،والتقنيات الحيوية ،وقطاعات
الصناعات الدوائية وغيرها ،فإن تفعيل وتوطيد علاقات العمل الثنائية بين الإمارات والهند يشكل
علاقة تعاونية فعالة ومثمرة بين الطرفين .ونحن في اتحاد الصناعات الهندية نلتزم دوماً بتفعيل ودعم
مثل هذه الاتفاقيات التي تعزز العلاقات بين الشركات الإماراتية والهندية".
من جانبه ،قال ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي
العالمي " :يواصل الاقتصاد المتنامي لكل من دولة الإمارات والهند تقديم فرص العمل المتعددة
واتاحة مجالات النمو المتميزة للشركات وقطاعات الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء العالم .ومع
تزايد ترابط الأسواق العالمية وتنامي أعداد الشركات العاملة عالمياً ،فإن سوق أبوظبي العالمي
يواصل التزامه المستمر بدعم وتمكين الشركات والمستثمرين في الهند من استغلال الفرص
الاستثمارية والتجارية المتميزة في أبوظبي والدولة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".

وأضاف" :يعمل سوق أبوظبي العالمي منذ اطلاق خدماته بشكل كامل في العام الماضي ،على بناء
وتطوير شراكات عمل وتعاون فعالة مع مجتمع الأعمال وأبرز الأطراف المعنية في الهند بهدف تلبية
تطلعاتهم وتحقيق رؤيتهم التوسعية في أسواق الإمارات .وأسهم تواجد الاتفاقيات الضريبية الثنائية،
واللوائح التنظيمية الفعالة ،والمجالات الواسعة للخدمات المالية والمهنية في جعل سوق أبوظبي
العالمي منصة عمل جاذبة للاستثمارات الهندية الداخلية والخارجية .ونلتزم كمركز مالي دولي بتوفير
بيئة عمل متكاملة وصديقة للأعمال تتمتع بالفاعلية والشفافية وتلبي كافة احتياجات ومتطلبات
مختلف قطاعات الأعمال بما يعزز تواجدهم في أبوظبي و يدعم خططهم التنموية في المنطقة".
يذكر أن سلطة التسجيل تتولى مسؤولية تطوير قطاع الخدمات غير المالية في سوق أبوظبي
العالمي ،حيث تقوم السلطة بكافة الأعمال المتصلة بتأسيس ،وتسجيل ومنح التصاريح للمؤسسات
القانونية العاملة في سوق أبوظبي العالمي .ويوفر السوق منصة عمل متكاملة ومجتمع حيوي يلبي
احتياجات قطاعات واسعة من الأعمال ،وشركات الخدمات المهنية ،والشركات العائلية ،كما يتيح
احتضان المقرات الرئيسة للشركات ومختلف الأنشطة الإدارية .كما يقدم مجتمع عمل سوق أبوظبي
العالمي بيئة متكاملة للشركات القابضة العاملة من السوق ،وشركات الأغراض الخاصة وغيرهما من
هياكل الأعمال ،تمكنهم من حفظ الأصول وحمايتها .ونجح سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه وحتى
اليوم في تسجيل حوالي  170شركة من قطاعات مالية وغير مالية ،كما حصل مؤخراً على جائزة
"أفضل مركز مالي للعام" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة "جلوبال انفستور آي إس أف"،
إلى جانب حصوله على الإشادة المستمرة من قادة الأعمال والأطراف والهيئات المعنية في المنطقة
والعالم كمركز مالي دولي متميز.
 انتهى -ملاحظات للسادة المحررين:
نبذة عن اتحاد الصناعات الهندية:
يعمل اتحاد الصناعات الهندية على تهيئة البيئة المستدامة والتواصلية التي تساهم في دعم التنمية في الهندي ،وعقد
الشراكات بين قطاعات الأعمال ،والمؤسسات الحكومية ،والمجتمع المدني عبر تقديم مجموعة من الاجراءات والخدمات
الاستشارية .ويعد الاتحاد مؤسسة غير حكومية وغير ربحية ،وهو منظمة قيادية في القطاع الصناعي يلعب دوراً محفز ًا
للتنمية الهندية .وتأسس الاتحاد في عام  1895وهو مؤسسة أعمال رائدة تضم أكثر من  8000عضو من القطاعين
الخاص والعام بما يشمل ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والشركات المتعددة الجنسيات ،كما يضم عضويات غير
مباشرة لأكثر من  200ألف مشروع تجاري من أكثر من  240هيئة وقطاع وطني واقليمي صناعي.

ويعمل اتحاد الصناعات الهندي بشكل وثيق مع الحكومة الهندية حول القضايا المتصلة بالسياسات عبر التواصل مع
القادة وصناع القرار ،وتعزيز الفعالية ،والكفاءة ،والتنافسية وخلق فرص الأعمال عبر طرح مجموعة من الخدمات
التخصصية وبناء شبكة من العلاقات الدولية الاستراتيجية .كما يوفر الاتحاد منصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة،
وتعزيز وبناء العلاقات حول القضايا الهامة الرئيسة.
ويساهم الاتحاد في تقديم المساعدة والدعم للقطاعات الصناعية لتنفيذ برامج المواطنة المؤسسية ،وذلك عبر الشراكة
مع مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ المبادرات المؤسسية لتحقيق التنمية الشاملة عبر مجموعة من المحاور تشمل
التحركات الفعالة ،والرعاية الصحية ،والتعليم ،والحياة الكريمة ،وإدارة التنوع ،وبناء المهارات ،وتمكين المرأة ،وتوفير مياه
الشرب ،وغيرها من المحاور.
ويتمثل شعار عمل الاتحاد لعام  2017 – 2016في "بناء التنافسية الوطنية" ،وذلك عبر التركيز على دور الصناعة في
الشراكة مع القطاع الحكومي لتعزيز التنافسية عبر مختلف القطاعات ،والسعي لتحقيق هدف الوصول للتنافسية

العالمية المستدامة .ويركز هذا التوجه على  6ممكنات رئيسة تشمل ،التنمية البشرية ،والنزاهة المؤسسية ،والمواطنة
الصالحة ،وسهولة القيام بالأعمال ،والابتكار ،والقدرات التكنولوجية ،وتحقيق الاستدامة والتكامل مع العالم.
ولدى اتحاد الصناعات الهندية  66مكتب في الهند منها  9مراكز للتميز ،و 9مكاتب حول العالم في استراليا ،والبحرين،
والصين ،ومصر ،وفرنسا ،وألمانيا ،وسنغافورة ،والمملكة المتحدة ،والولايات المتحدة الأمريكية ،بالإضافة لتمتعه
بشراكات مؤسسية مع  320اتحاد ومنظمة عالمية في  160دولة .ويعمل الاتحاد كمرجعية لقطاع الصناعة الهندي
ولمجتمع الأعمال حول العالم.
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في
المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال
موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد
للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من
العالميُ ،
الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون
الإنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع
مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار (1.14
كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول
مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"،
ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل ،حيث
تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وكوجهة حيوية في العاصمة
أبوظبي.
ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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