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Media Release 

  تعزيز ة لالدوليللشركات  الخيمة رأس  ومركز  العاملي ظبي أبو بين سوق  اتفاقية تفاهم

 ناإلمارتي بين التعاون 

  رأس  ومركز العاملي ظبي  أبو  سوق  لدى التسجيل سلطة وقعت: 2019 نوفمبر  19أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة، 

  ورأس  ظبي أبوإماراتي  بين التجارية  العمليات التعاون وتسهيل  تعزيز  إلى تهدف تفاهم  اتفاقية ة الدولي للشركات الخيمة 

  الواليتين كلتا في اإلعارة فرص وتعزيز املشترك املوضوعات ذات االهتمام حول  األفكارالرؤى و  تبادل  خالل من الخيمة

 . القضائيتين

  والدكتور  سوق أبو ظبي العاملي،دى ل تسجيلال ةلسلط التنفيذي  الرئيس املهيري، ظاهر بن ظاهر السيد التفاقيةا وقع

 .الدولية  للشركات الخيمة  رأس ملركز التنفيذي الرئيس  األنصاري، سمير

  في  واملساعدة القضائية اموالياته داخل  األنشطة وتسهيل  الخبرات، تبادل  سيعمل كال الطرفان على االتفاقية، وبموجب

 أيض  يةاالتفاق وتسلط. التسجيل لوظائف املمارسات ألفضل املستمر التطوير
 
  باالرتقاء  املشترك التزامهمالضوء على  ا

 أيض  الطرفان يتبادلكما س. الواليتين كلتا في املعلومات وتكنولوجيا واإلجرائية التشريعية باألطر
 
 املتعلقة  املعلومات ا

 . التسجيل  بأنشطة القيام في الراغبين  األخرى   السلطة مندوبي  استقبال  في املساعدةو  العامة بالفعاليات

  سعداء   نحن : "سوق أبو ظبي العامليدى  ل  التسجيل   لسلطة  التنفيذي  الرئيس ،  ظاهر بن ظاهر املهيري   السيد   قالبدوره،  

وبما يتماش ى مع جهودنا    مةقي    تجارية  بفرص  شركائنا  لتزويد  الدولية   للشركات  الخيمة   رأسمركز    مع  ية االتفاق  هذه  بتوقيع

  قوي  بمسار  الشركات  لتزويد الحكومية  الجهات  مع شكل مستمر ب نتعاون  ، حيث الحكيمةلدعم تحقيق رؤية قيادتنا 

 . اإلماراتمختلف    بين التعاون  زيادة  إلى الدعوة  معالدولة  أنحاء جميع في التجارية األعمال  ملمارسة 

  الشركات املسجلة في السوق   سهولة وصول   تعزيزفي    أساس ي دور    يلعبو   ،دولي  مالي   كمركز   أهدافنامع    االتفاق   هذا   ويتماش ى 

تعزيز  و   املسجلة  شركاتنا  على  املتبادل  النفععلى تحقيق    االتفاقية  هذه   قدرة   من   واثقون   نحنو .  القضائية  الواليات   ملختلف

   ".اإلمارات لدولة واالقتصادية التجارية  السمعة

  يشكل: "الدولية للشركات  الخيمة  مركز رأس  إدارة مجلس رئيس القاسمي،  صقر  بن أحمد  الشيخ  قال ومن جانبه، 

خطوة هامة من شأنها   ،القطاع  في املمارسات أفضل لتطوير اإلمارات دولة فيمتميزتين  قضائيتين واليتينالتعاون بين 

في  بالدخول  ونحن سعداء ،العامليين  للمستثمرين  واستراتيجية مثالية  وجهةالريادية ك الدولة ترسيخ مكانة على املساعدة 

 .سوق أبو ظبي العاملي" مع  الهامة  الشراكة هذه

 دائم نحرص: "سمير األنصاري  الدكتور  قالوفي السياق، 
 
  في ستساعدنا التي املعنية الجهات مع العالقات تطوير على  ا

  تعزيز  في يتمثل مشترك  هدف  على سوق أبو ظبي العاملي مع  تعاوننا نطوي يو . لعمالئنا واملنتجات الخدمات  أفضل  تقديم

  النظم  من الدولية، املعايير مع املساواة قدم على تكون  بحيث القضائية والياتنا عبر مستمر بشكل املجاالت جميع

 ."واللوائح  والقوانين  التكنولوجيا  إلى والعمليات
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مواتية   بيئة تطوير في ساهمتل ت ، تأسسلشركاتل ليسجهيئة ت هو ة الدولي للشركات الخيمة رأس  مركز يشار إلى أن 

 . الفعالة والوظائف التجارية العملياتتعزيز   خالل من  الخيمة  رأس إمارة في لألعمال

أعمالها   كفاءة زيادة يضمن دولي عمل إطار ة في السوق العامل  للشركات سوق أبو ظبي العاملي لدى تسجيل ال ةسلط وتوفر

  الجغرافية  الحدود ضمن  تجارية أنشطة  تمارس  التي للجهات التجارية سوق أبو ظبي العاملي تراخيص  وتجديد  إصدار و 

 .لسوق ل

 -انتىه-

 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي

 له، في افُتتح 
 
س السوق املالي  2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العاملي، املركز املالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا . وتأس 

سهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عاملي رائد للتمويل 
ُ
بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ت

 ستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.ا، وحلقة وصٍل ومزاولة األعمال

ستراتيجية سوق أبوظبي العاملي على املقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات املصرفية اترتكز و 

املالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العاملي ثالث سلطات  الثروات وإدارة األصول وتداول املشتقات املالية والسلع واالبتكارالخاصة وإدارة 

 على المستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العاملي وسلطة تنظيم الخدمات املالية وسلطة التسجيل كما يشرف 
 
 دوليا

 
 ماليا

 
سوق باعتباره مركزا

 كلم مربع(.  14.1هكتار ) 114ملاريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ إدارة جزيرة ا

ار ويلتزم سوق أبوظبي العاملي بدعم وتمكين املؤسسات املالية وغير املالية والشركات والكيانات املسجلة في السوق ملواصلة العمل واالبتك

القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على 

 ملبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع املالي وأسواق رأس املال ف
 
ي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا

 املنطقة.*

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل  www.adgm.comجى زيارة املوقع اإللكتروني ملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، ير 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@و"لينكد إن":  adglobalmarket@االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* املصدر: جوائز 

 واصل مع:ملزيد من املعلومات، يرجى الت
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