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 اإلقامة الذهبية في أبوظبي من خالل بوابة السوق اإللكترونية  خدمات  وفيرلت

 مكتب أبوظبي للمقيمين وسوق أبوظبي العالمي  بين  شراكة اتفاقية توقيع 

 المجتمع والثقافة المحليةفي  دعم اندماج المقيمين  لشراكة استراتيجية تعزز تجارب مجتمع األعمال   •

 اإلقامةفي ذلك  تتيح استكشاف الخدمات الرقمية التي يقدمها مكتب أبوظبي للمقيمين بما  االتفاقية   •

   الجذب  وتأشيرات  الذهبية

 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي   أعلن  :، اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي،  2022  أغسطس   29

اتفاقية  توقيع  عن    أبوظبي،  –التابع لدائرة التنمية االقتصادية    مكتب أبوظبي للمقيمينو،  أبوظبيالدولي في  

المتنوعة    ات االستقرار واالندماج مع الثقافوتمكينه من تحقيق  لسوق  في ا  المجتمع   ازدهار  دعمهدف  بشراكة  

  .إمارة أبوظبي التي تحتضنها 

من خالل   الرقمية  الخدمات  من  توفير مجموعة  إلى  االتفاقية  أبوظبي  وتهدف  لسوق  اإللكترونية  البوابة 

للمتقدمين    في أبوظبي  إلقامة الذهبية ل  الترشيح  طلبات   تعزيز، بما في ذلك  ACCESSADGMالعالمي  

 . واستكشاف آفاق جديدة للتعاون تعود بالفائدة على الطرفين ،المؤهلين

االتفاقية،   للمقيمين    سيقوموبموجب  أبوظبي  للمتقدمين لالترشيح    بإدارةمكتب  أبوظبي  في  الذهبية  إلقامة 

 .المرّشحين والمؤهلين من سوق أبوظبي العالمي

لمكتب أبوظبي للمقيمين، بما فيها   المحلية والدولية  دعم المبادرات االستراتيجية   فيكال الطرفين    وسيتعاون

الذهبية   لإلقامة  الحياةالترويج  الستقطاب   في  المميز  وأسلوب  الرامية  المبادرات  من  وغيرها  أبوظبي 

تسويقية    أنشطة، فضالً عن إطالق  اإلمارةفي    موضمان استقرارهوالمستثمرين ورواد األعمال  لمواهب  ا

ً هذه االتفاقية منهج حيث تضع    .والمباشرةالعديد من القنوات الرقمية    عبرمشتركة   ً واضح  ا للترويج إلمارة    ا

 استقطاب أهم القطاعات االقتصادية. والعمل على أبوظبي في السوق العالمي  

العالميوسيعمل   أبوظبي  إلى   سوق  الوصول  من  للمقيمين  أبوظبي  مكتب  تمكين  من  على  شاملة  قائمة 

أبوظبي   في  الذهبية  اإلقامة  لحاملي  الحصرية  المزايا  لتقديم  الفرصة  للمكتب  يتيح  ما  العالمية،  الشركات 

سوق أبوظبي العالمي يجمع مختلف الشركات من مختلف  وتسليط الضوء على جودة الحياة في اإلمارة.  

قة مميزة في مدينة أبوظبي حيث تعطي الفرصة لمكتب أبوظبي للمقيمين لاللتقاء بهم في  الدول في منط

 . سوق أبوظبي العالميمكان واحد تحت مظلة 

يقدم سوق أبوظبي العالمي مجموعةً من الخدمات والعروض  سولتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للعيش،  

  من خالل مكتب أبوظبي للمقيمين.  أبوظبيالحصرية لجميع حملة اإلقامة الذهبية في 

يفتح التعاون  : "المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين مبارك  حارب    سعادة  ، قالوبهذا الصدد 

والمجتمع  إلى قاعدة واسعة من الشركات العالمية  المكتب للوصول    أمامالباب    سوق أبوظبي العالميمع  

لتعريف هذا المجتمع   فرصة هامة  مع السوق  حيث سيكون هذا التعاونالمتنوع من المقيمين في اإلمارة،  

تضمن األمن واالزدهار واالستقرار اإلمارة للعيش والعمل ضمن بيئة  لهم  بالفرص االستثنائية التي توفرها  

المواهب من جميع أنحاء العالم وضمان    ، بما ينسجم مع مساعينا الرامية الستقطاب أفضللهم ولعائالتهم
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استقرارهم طويل األمد في اإلمارة. وسنحرص من جانبنا على تقديم أفضل الخدمات الذكية والهادفة لمجتمع  

 تعزيز مستويات حياتهم ورفاهيتهم".  لالسوق وتوفير كافة أشكال الدعم 

نها تأكيد التزام السوق أللمقيمين خطوةً هامة من شمكتب أبوظبي  وسوق أبوظبي العالمي  بين  تعاون  الويُعدّ  

بتجربة   االرتقاء  يضمن  بما  وذلك  األعمال،  مجتمع  احتياجات  لتلبية  خصيصاً  مصممة  حلول  بتوفير 

ً  متعاملينال  . وتسهيل مزاولة األعمال في السوق الذي يُعد مركزاً مالياً دوليا

موطو ليصبح  متسارعاً  نمواً  العالمي  أبوظبي  سوق  من  حقق  ألكثر  العالمية،   4200ناً  الشركات  من 

المالية الرائدة،   والصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا وغيرها من المؤسسات  الناشئة في مجال  والشركات 

الذي المتميزةلالستفادة من مزايا منظومتها    أبوظبيفي    هافروعافتتحت  و  هامقّرات  أسست والتي   ، األمر 

ءات االستثنائية وتشجيعها على االستقرار في اإلمارة ليحظوا بفرصة  أسهم في استقطاب المواهب والكفا

 عيش حياة عصرية وفق أعلى معايير الجودة واألمان والرفاهية، لتصبح أبوظبي موطنهم الثاني. 

اإلمارة، وتمكين  تلبية احتياجات المجتمع متعدد الثقافات في  تأسس بهدف    مكتب أبوظبي للمقيمينيذكر أن  

المقيمين الحاليين والمستقبليين من تحقيق إمكاناتهم وطموحاتهم من خالل إتاحة الوصول المباشر لمجموعة  

ا الذكيةمن  عن  واإلرشادات،    والمعلومات   لخدمات  االسفضالً  من  من  تمكينهم  واسعة  شبكة  من  تفادة 

 ائد التي تقدمها. والفو الشراكات 

 انتهى 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 
. وتأّسس 2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرًا له، في افُتتح 

السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق ُتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز  
ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا  ا، وحلقة وصٍل عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

 وسائر أنحاء العالم.
ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات  اترتكز و 

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي  رة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكارالمصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدا
العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة  

إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  سوق باعتباره مركزًا ماليًا دوليًا علىالالتسجيل كما يشرف 
 كلم مربع(.  14.1هكتار ) 114

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل  
دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز  واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي 

اق مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرًا لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسو 
 رأس المال في المنطقة.*

أو متابعة صفحاته على   www.adgm.comبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظ
 Abu Dhabi Global Market@و"لينكد إن":  adglobalmarket@منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

(ADGM). 
 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز 

 media@adgm.comلالستفسارات: 
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