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سوق أبوظبي العالمي وسلطة تسجيل الشركات في جبل 

 التعاون المشترك يعززانطارق 

 
 

  سوق أبوظبي  التسجيل في إجراءاتتطوير ومذكرة تفاهم لتسهيل وقع الطرفان

 سلطة تسجيل الشركات في جبل طارقو العالمي

 
سوق أبوظبي العالمي، المركز  وقع - 2020أكتوبر  19أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

تسجيل مع سلطة  تعاونالمالي الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مذكرة 
تبادل  تعزيزهدف لتسجيل الشركات في جبل طارق، ب، الهيئة الحصرية الشركات في جبل طارق

مذكرة كل من ظاهر بن ظاهر الوقّع و. بالطرفين التسجيل الخاصة وتطوير إجراءاتلمعرفة ا
سوق أبوظبي العالمي، وبرونو جوتاالند دي  لدىالمهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل 

 غريزييه، العضو المنتدب لسلطة تسجيل الشركات في جبل طارق.
 

يتعاون الطرفان، من خالل االتفاقية، في العديد من األنشطة التي تدعم أهدافهما. وتشمل سو
األنشطة تنظيم وإتاحة  اتالخبر تبادلبهما، وذلك من خالل  التسجيل الخاصة اءاتإجرتطوير 

أفضل المعايير الدولية  دعم تبني، إلى جانب السلطتين القضائيتيننطاق ضمن المشتركة 
 .وممارسات التسجيل

 
ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل وتعليًقا على االتفاقية، قال 

"يسعدنا إبرام هذه االتفاقية مع سلطة تسجيل الشركات في  :سوق أبوظبي العالمي لدى

والتي تأتي في إطار جهودنا المستمرة إلرساء شراكات تعزز من سير العمليات لدينا جبل طارق، 
بأفضل المعايير ا نلديالمسجلة  الشركاتتزويد  على ناحرص لطالما ، حيث ولدى شركائنا كافة

ضل الممارسات التسجيل الحالية بما يتماشى مع أف إجراءاتنتطلع إلى تعزيز إننا و ،وأطر العمل
قة تامة بأن هذه االتفاقية ستدعم أهدافنا االستراتيجية على ث ونحنالدولية  والمعايير

 ". كمركز مالي دولي تطور مسيرتناستساهم إلى حدّ كبير في و
 

: عام سلطة التسجيل في جبل طارقبرونو جوتالند دو جريسر، مدير ومن جانبه، قال 
"كوننا الجهة الرئيسية المسؤولة عن تسجيل الشركات في جبل طارق على مدار السبعة 
وعشرين عاماً الماضية، إنه ليسرنا التعاون مع سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، 

راءات والعمليات في وإننا نتطلع لالستفادة من الفرص التي ستقدمها هذه االتفاقية لتطوير اإلج

كال السلطتين القضائيتين بالتماشي مع أفضل المعايير الدولية، حيث ستوفر هذه االتفاقية إطار 
العمل الالزم لدعم مكانة سلطة التسجيل في جبل طارق وفي سوق أبوظبي العالمي على 

 حد سواء." 
 

 القيام  والوفود الراغبة فيالعامة  الفعالياتكجزء من االتفاقية، سيتبادل الطرفان المعلومات حول و
وسلطة تسجيل الشركات  سوق أبوظبي العالمي سيوفركما  تسجيل،اللها عالقة بأنشطة ب

، باإلضافة إلى تسهيل االتصال المستمر الذي وانتداب الموظفينفي جبل طارق فرص تدريب 
 .المشتركةمن شأنه ان يحقّق مصالحهما 

 

هي السلطة الحصرية لجبل  جيل الشركات في جبل طارقسلطة تسوتجدر اإلشارة إلى أن 
راضي ما وراء البحار البريطانية. كما األطارق والمسؤولة عن تسجيل جميع الكيانات القانونية عبر 

أنها مسؤولة عن االحتفاظ بكافة السجالت المتعلقة بهذه الكيانات القانونية وإتاحة هذه السجالت 
 .لالستشارة العامة
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 -انتهى-

 


