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	االبلديیة  	االشؤوونن  	دداائرةةوو  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق   	  

	تفاهھھھم  	مذكرةة  	يیوقعانن   	  
	   	  

	أأبوظظبي٬،  30		االشؤوونن  	وودداائرةة  	أأبوظظبي٬،  	في  	االعالمي  	االمالي  	االمركز  	االعالمي٬،  	أأبوظظبي  	سوقق  	ووقع  	:2015سبتمبر    

	من  	متنوعة  	مجموعة  	تغطي  	االتي  	االهھامة  	االمعلوماتت  	ووتباددلل  	بيینهھما  	فيیما  	االمشتركك  	للتعاوونن  	تفاهھھھم  	مذكرةة  	االيیومم  	االبلديیة  

	وواالفناددقق  	للمؤسساتت  	االعامة  	وواالسالمة  	وواالصحة  	ااألررااضي  	ووملكيیة  	االعقارريي  	االتسجيیل  	ذذلك٬،  	في  	بما  	٬،االبلديیة  	االشؤوونن  

	دداائرةة  	بيین  	االوثيیق  	لتعاووننل  	منصة  	يیرفتو  	في  	ااالتفاقيیة  	هھھھذهه  	ستسهھموو.  	نشاءووااإل  	االبناء  	عدقواا  	إإلى  	باإلضافة  	وواالمطاعم٬،  

	االهھامة  	االمعلوماتت  	نقلب  	االخاصة  	ااإلجرااءااتتوو  	االعمليیاتت  	كافة  	أأنن  	من  	لتأكدل  	االعالمي  	أأبوظظبي  	ووسوقق  	االبلديیة  	االشؤوونن  

	االبناء  	قوااعد  	توحيید  	إإلى  	باإلضافة  	ررسمي٬،  	بشكل  	تتم  	٬،االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	إإلى  	وواالعقاررااتت  	باألررااضي  	االمتعلقة  

	ااإلماررةة  	مستوىى  	على  	ووااإلنشاء  . 	  

	  

	:االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	في  	االتسجيیل  	لسلطة  	االتنفيیذيي  	االرئيیس  	االمهھيیريي٬،  	ظظاهھھھر  	بن  	محمد  	ظظاهھھھر  	قالل  	جانبهھ٬،  	من  

	ااألعمالل  	لنمو  	وومحفزةة  	موااتيیة  	بيیئة  	توفر  	ووااعدةة  	ااستثمارريیة  	ووووجهھة  	حرةة  	ماليیة  	منطقة  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	يیعد"  

	مع  	تعاوونن  	ااتفاقيیاتت  	إإبراامم  	لنا  	بالنسبة  	االضروورريي  	من  	ووبالتالي  	٬،مستقلة  	ووقانونيیة  	إإدداارريیة  	ةأأنظم  	من  	بهھ  	يیتمتع  	ما  	بفضل  

	االمستويیاتت  	أأعلى  	إإلى  	خدماتنا  	بمستوىى  	ااالررتقاء  	من  	نتمكن  	لكي  	االدوولة  	في  	االحكوميیة  	االجهھاتت  	مختلف   	هھھھذهه  	ووتمثل.  

	بالعقاررااتت  	االمتعلقة  	االجواانب  	على  	خاصص  	بشكل  	تركز  	وواالتي  	االبلديیة٬،  	االشؤوونن  	دداائرةة  	مع  	ووقعناهھھھا  	االتي  	ةااالتفاقيی  

ً هھھھام  	عنصرااً   	ووااألررااضي٬، 	وواالمنظماتت  	للمؤسساتت  	االكفاءةة  	عاليیة  	عمل  	بيیئة  	توفيیر  	على  	تساعدنا  	حيیث  	لنا  	بالنسبة  	ا  

".ألعمالهھا  	مقرااً   	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	من  	ستتخذ  	االتي  	وواالشركاتت 	  

	  

	وواالخبرااتت  	االمعرفة  	تباددلل  	في  	االبلديیة  	االشؤوونن  	وودداائرةة  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	تعاووننيیس  	االتفاهھھھم٬،  	مذكرةة  	ووبموجب  

.االطرفيین  	كال  	عمل  	ووكفاءةة  	فعالة  	تحسيین  	بهھدفف  	االمستداامة  	االبلديیة  	باألنظمة  	االمتعلقة  	االمجاالتت  	في  	وواالتجارربب 	  

	   	  

	مع  	االموقعة  	االتفاهھھھم  	مذكرةة  	إإنن  	االبلديیة  	االشؤوونن  	دداائرةة  	ووكيیل  	االمزررووعي  	محمد  	خليیفة  	سعاددةة  	قالل  	ووبدووررهه٬،  

	للمتعامليین  	االمقدمة  	بالخدماتت  	لالررتقاء  	االمشتركة  	االجهھودد  	توحيید  	إإلى  	تهھدفف  	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  

	كافة٬،  	االصعد  	على  	ووااالستداامة  	االنجاحح  	مقوماتت  	بجميیع  	ووررفدهھھھا  	االمحليیة  	ااالستثمارريیة  	االبيیئة  	تعزيیزوو  

	لسوقق  	االالززمم  	االدعم  	كل  	االتعاوونن  	هھھھذاا  	إإططارر  	في  	لديياالب  	االنظامم  	سيیقدمم  	إإذذ  	ووااالجتماعيیة٬،  	وواالبيیئيیة  	ااالقتصادديیة  

	عليیهھا  	تقع  	االتي  	وواالتصرفاتت  	االعقاررااتت  	ووتسجيیل  	ووااألررااضي  	االبناء  	ترااخيیص  	مجاالتت  	في  	االعالمي  	أأبوظظبي  

	االعقاررااتت٬،  	على  	تردد  	االتي  	ااألخرىى  	وواالشخصيیة  	االعيینيیة  	االحقوقق  	ووجميیع  	شرااء٬،  	أأوو  	بيیع  	أأوو  	تقسيیم  	أأوو  	ررهھھھن  	من  	  

	وواالسالمة  	وواالصحة  	بالبيیئة  	االمتعلقة  	ووااإلجرااءااتت  	ااألنظمة  	تطبيیق  	في  	رككاالمشت  	االتعاوونن  	تعزيیز  	إإلى  	إإضافة  
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	االخدماتت  	بجوددةة  	وويیرتقي  	االقطاعع  	هھھھذاا  	في  	االمستداامم  	االنمو  	مقوماتت  	رسخيی  	االذيي  	ااألمر  	االتجارريي٬،  	االقطاعع  	في  

	االعالمي  	أأبوظظبي  	سوقق  	في  	االعاملة  	ااالستثمارريیة  	للشركاتت  	االمقدمة  . 	  

	  

	االتنمويیة  	ااألهھھھداافف  	تحقيیق  	نحو  	االجهھودد  	ووتدعم  	االعامة  	لحةاالمص  	تخدمم  	االمذكرةة  	أأنن  	إإلى  	االمزررووعي  	ووأأشارر  

	االمحلي  	ااالقتصادد  	ددعموو  	ااالستثمارريیة  	االبيیئة  	تعزيیز  	في  	وواالمتمثلة  	االرشيیدةة٬،  	حكومتنا  	حدددتهھا  	االتي  	االمتكاملة  

	باإلماررةة  	االحيیاةة  	جوددةة  	ووتعزيیز  	االمستداامة  	االتنميیة  	تحقيیقوو  		االعالم  	في  	ااألماكن  	أأفضل  	من  	ووااحدةة  	ووجعلهھا    

	االزيیاررةةوو  	وواالعمل  	للعيیش  . 	  

	  

-‐ ‐-اانتهھى 	  

	  


