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 خبر صحفي

 
 ةاالتحادي والهيئةسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي 

  مذكرة تفاهم  يوقعانللتنافسية واإلحصاء 
 

سلطة التسجيل لدى سوق كل من  وقعتاإلمارات العربية المتحدة:  –، أبوظبي 2021 نوفمبر 00

تهدف إلى دعم التنمية مذكرة تفاهم فيما بينهما للتنافسية واإلحصاء  ةاالتحادي والهيئةأبوظبي العالمي 

 تبادل المعرفة وبناء القدرات.لسبل التعاون تعزيز االقتصادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 

سوق  لدىظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل  /السيدمذكرة التفاهم  وقعوقد 

 وتنص، للتنافسية واإلحصاء باإلنابة ةاالتحادي الهيئة ةحنان أهلي، مدير /األستاذةأبوظبي العالمي، و

في تبادل المعلومات والخبرات والبيانات واإلحصاءات ذات الصلة  على أن يتعاون الطرفان مذكرة التفاهم

 .كل منهما ووظائف تعزيز أداء من أجلصاتهما، وااللتزام بلوائح حماية البيانات، باختصا

سعادة حنان أهلي، مدير المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء قالت  تعليقاً على االتفاقية،

مع كهذه تتماشى الشراكات ، حيث الذي يقدمه سوق أبوظبي العالمي : "نقدر الدعم المستمرباإلنابة

حرصنا  ، فضالً عنلى مبدأ المعرفة من أجل االزدهار، والتي تركز علمركزواألهداف االستراتيجية لـ لرؤيةا

التبادل  تعززشراكة جديدة أضفنا  ،من خالل هذه االتفاقيةو، فإنه ال شك أننا تعزيز الشراكات المبتكرة على

 ".شركائنا االستراتيجينالفعال للبيانات اإلحصائية بين 

تطمح دولة اإلمارات إلى أن تكون إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال ": ة حنان أهليسعادفت وأضا

ة قوية للتنمية البيانات وعلوم وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بوضع أسس معرفي

ة في حكوممع سوق أبوظبي العالمي جهود ال التي وقعناها، وتؤكد مذكرة التفاهم المستدامة للدولة

البناءة وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية لتعزيز رخاء  اتالشراك لتعزيز هذا المجال

 دولة اإلمارات ".

 الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي -قال ظاهر بن ظاهر المهيري 

 شراكات  بناء من خالل إال  يمكن تحقيقهال التقدم الكبير في سوق أبوظبي العالمي بأن نؤمن : "العالمي

تعزيز باألساس ل تم تفويضناكمركز مالي دولي، وقوية مع المؤسسات التي تشاركنا التزاماتنا وأهدافنا. 

، والذي نتطلع إلى تحقيقه من ككل االقتصادي في أبوظبي ودولة اإلمارات العربية المتحدةوالتنويع النمو 

يؤكد توقيعنا هذه االتفاقية : "وأضاف بقوله"، محلية واالتحادية الزميلة لديناخالل التعاون مع الكيانات ال

التنمية االقتصادية  دفع عجلة فيورؤيتنا  الراسخ التزامناعلى للتنافسية واإلحصاء  ةاالتحادي الهيئةمع 

 ستثمر عنقية نحن على ثقة من أن هذه االتفاووالرؤى والبيانات.  المعارفلدولة اإلمارات من خالل تبادل 
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التزامنا المشترك  وستدعم ،ينرائدبيانات  كمركزي عملناتعزيز  في تُساهم بدورهاجهود تعاونية إيجابية 

 القدرة التنافسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة". بدعم

 ةاالتحادي والهيئة وفر سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالميت، سأيضاً  مذكرة التفاهموبموجب 

زيادة الوعي عبر  تهدف إلىورش عمل وفرص تدريبية  للطرف اآلخرلكادر الموظفين للتنافسية واإلحصاء 

، باإلضافة إلى أفضل العمليات لديها وبيانات وإحصاءات الملكية ،القوى العاملة المعنية بشأن مهمة نظرائها

 والمعايير اإلحصائية.

 
 -انتهى-

 
 
 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افُتتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21

األعمال، وحلقة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة 

ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء اوصل  

 العالم.

 

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة اترتكز و

وات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثر

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة  والسلع واالبتكار

سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة 

لياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية سوق باعتباره مركزاً مالياً دوالالتسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 

ر تنظيمي دولي قائم على المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطا

القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي 

 .*وأسواق رأس المال في المنطقة

 

أو  www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

و"لينكد   adglobalmarket@متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

 

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""ر: جوائز * المصد

 
 

 

 

http://www.adgm.com/
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