سوق أبوظبي العاملي يوقع اتفاقية مع هيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا لتعزيزالتعاون املشترك
وتبادل الخبرات
 6أكتوبر  ،2019أبوظبي  -اإلمارات العربية املتحدة :أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العاملي وهيئة تسجيل
الشركات في نيوزيلندا عن اتفاقية تعاون تأتي في إطار جهود تلبية الحاجة املتزايدة لألعمال التجارية العاملية وتعزيز
تبادل املعلومات والخبرات وفرص اإلعارة بين الطرفين.
وقع االتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر املهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العاملي ،ومايكل
بروسنهان ،نائب هيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا.

ً
وفقا لهذه االتفاقية ،ستتعاون سلطة التسجيل وهيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا من أجل تعزيز الفهم املتبادل
لإلطارات التشريعية لكال الطرفين وتحسين الكفاءة التشغيلية وفعالية هيكلها التنظيمي ،وذلك من خالل زيادة الفرص
التدريبية ،وتشجيع تبادل املعلومات حول األحداث العامة في السلطات القضائية املعنية .كما سيتبادل الطرفان اآلراء
حول املسائل ذات األهمية املشتركة ،مثل تطوير املعايير الدولية التي تؤثر على السجالت ،وأحدث التوجهات في تطوير
خدمات التسجيل وعملياتها.
ً
وفي هذا الصدد ،صرح ظاهر بن ظاهر املهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العاملي قائال" :نسعى
ً
دوما للتعاون مع نظرائنا من مسجلي الشركات حول العالم لترسيخ مكانة سوق أبوظبي العاملي كمركز رائد لألعمال في
ً
املنطقة .وتعكس مثل هذه الشراكات الدولية مجددا دعمنا لشركائنا في سوق أبوظبي العاملي للتمكن من تأسيس وتشغيل
ً
وتطوير األعمال وفقا ألفضل املمارسات الدولية.
ً
وأضاف املهيري قائال" :ستمكننا هذه االتفاقية الجديدة من تحسين الكفاءة التشغيلية واالرتقاء بخدماتنا كمركز مالي
دولي ،وذلك من خالل تبادل املعلومات والخبرات وأفضل املمارسات .باإلضافة إلى ذلك ،ستوفر للموظفين في كلتا
السلطتين فرصة لتوسيع نطاق خبراتهم ومهاراتهم واالطالع على بيئة األعمال في نيوزيلندا ودولة اإلمارات من خالل فرص
إعارة متبادلة".
تعد هيئة تسجيل الشركات في نيوزيلندا الذراع التنظيمي ملكتب شركات نيوزيلندا ،املسؤول عن توفير بيئة عمل فعالة
تتسم بالشفافية والوضوح ،كما ويقدم خدمات تنظيمية رقمية لتسهيل ممارسة األعمال في نيوزيلندا بمزيد من الكفاءة
والسهولة.
ً
ً
ً
وبمثل هذا التعاون ،تضمن سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العاملي إطارا تنظيميا سليما لترسيخ قواعد واضحة
وشفافة ،وفق أعلى املعايير الدولية وأفضل املمارسات العاملية.
-انتهى-
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