Media Release

سوق أبو ظبي العاملي وبلدية أم القيوين يعززان التعاون املشترك
أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة  17-نوفمبر  :2019وقعت سلطة التسجيل لدى سوق أبو ظبي العاملي
اتفاقية تعاون مع دائرة بلدية أم القيوين بهدف تعزيز التعاون املشترك بين إمارتي أبو ظبي وأم القيوين ،بما
يسهم في دفع عجلة النمو االقتصادي لدولة االمارات.
وقع االتفاقية سعادة عبيد سلطان طويرش ،مدير عام بلدية أم القيوين باإلنابة ،والسيد عبيد مسلم
العامري ،املدير التنفيذي للعالقات املؤسسية في سلطة التسجيل لدى السوق.
وبموجب االتفاقية ،ستعمل سلطة التسجيل ودائرة بلدية أم القيوين على تسهيل تسجيل سندات ملكية
العقارات عن طريق تأهيل كيانات سوق أبو ظبي العاملي ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،الشركات
ذات الغرض الخاص وشركات التأسيس واملحافظ العقارية وذلك بالتماش ي مع قانون امللكية العقارية في
إمارة أم القيوين والقواعد واالجراءات الخاصة بدائرة بلدية أم القيوين .وكما تنص االتفاقية على مراقبة
عملية نقل األسهم في املؤسسات املؤهلة وذلك بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة واستالم شهادة تولي
املناصب الصادرة عن سلطة التسجيل.
وتؤكد االتفاقية أيضا ،على التزام كال الطرفين بضمان التكامل املؤسس ي وما يترتب على ذلك من تعزيز
ملكانة دولة اإلمارات ،وال سيما ترسيخ مكانة أبو ظبي وأم القيوين كوجهتين اقتصاديتين.
بدوره ،قال ظاهر بن ظاهر املهيري ،الرئيس التنفيذي لسطلة التسجيل لدى سوق أبو ظبي العاملي:
"نسعى في سوق أبو ظبي العاملي إليجاد حلول لتمكين شركائنا من التوسع والنمو فيما نواصل دعم رؤية
قيادتنا الرشيدة االقتصادية ،وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ،نواصل العمل مع الجهات الحكومية في الدولة
لتعزيز روح التعاون وتوفير بيئة مالئمة لنمو األعمال.
ستتيح هذه االتفاقية وصول الكيانات املسجلة في السوق إلى مختلف الواليات القضائية داخل الدولة،
كما ستعمل على تعزيز القطاع العقاري في إمارة أم القيوين ،بما يسهم في تعزيز املكانة االقتصادية لدولة
اإلمارات".
ومن جانبه ،قال سعادة عبيد سلطان طويرش ،مديرعام بلدية أم القيوين باإلنابة" :نحن سعداء بتوقيع
هذه الشراكة مع سوق أبو ظبي العاملي والتي من شأنها تعزيز رؤيتنا للقطاعات املالية والعقارية في إمارة أم
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القيوين وتسهيل مزاولة األعمال في منطقتنا .كما تشكل هذه االتفاقية فرصة استراتيجية لدفع عجلة نمو
اقتصاد الدولة وفتح آفاق جديدة لألعمال".
ويشكل سوق أبو ظبي العاملي ركيزة أساسية في خطط النمو والتنوع االقتصادي لدولة اإلمارات والتزام إمارة
أبو ظبي بتعزيز املساهمات االقتصادية غير النفطية للدولة ،باعتباره مركزا ماليا عامليا رائدا في املنطقة،
ّ
وقد وقع السوق مؤخرا عدة اتفاقيات مماثلة جهات حكومية عدة لرفع مستوى التعاون بين مختلف
اإلمارات ،منها مذكرة تفاهم مع دائرة األراض ي واألمالك في دبي واتفاقية مع دائرة األراض ي واألمالك في إمارة
عجمان تتيح للكيانات املسجلة في السوق بتملك العقارات في دبي وعجمان.
-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي العاملي
ُ
افتتح سوق أبوظبي العاملي ،املركز املالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا له ،في  21أكتوبر ّ .2015
وتأسس السوق املالي
ُ
بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عاملي رائد للتمويل
وصل استراتيجية بين االقتصادات املتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
ومزاولة األعمال ،وحلقة ٍ
وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العاملي على املقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات املصرفية
الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول املشتقات املالية والسلع واالبتكار املالي واالستدامة .ويضم سوق أبوظبي العاملي ثالث سلطات
مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العاملي وسلطة تنظيم الخدمات املالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزا ماليا دوليا على
إدارة جزيرة املاريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العاملي بدعم وتمكين املؤسسات املالية وغير املالية والشركات والكيانات املسجلة في السوق ملواصلة العمل واالبتكار
والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام .وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا ملبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع املالي وأسواق رأس املال في
املنطقة*.
ملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  www.adgm.comأو متابعة صفحاته على منصات التواصل
االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد إن".@Abu Dhabi Global Market (ADGM):
* املصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"
ملزيد من املعلومات ،يرجى التواصل مع:
راوند القاض ي
Rawand.alqadi@adgm.com
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