
 

 

 

 
 صحفي بيان

 

 الصناعية الاستراتيجيةتطوير منصة المشاريع ل

ذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ومكتب تنمية الصناعة م

 لاقتصادية أبوظبي
 

: وّقعت سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي 2018 أكتوبر 28أبوظبي، 

مذكرة تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية مؤخراً في أبوظبي، 

الصناعية المشاريع  متكاملة لدعم منصةلتعزيز التعاون والعمل المشترك لتطوير أبوظبي، 

نمو القطاع الصناعي في الدولة والمنطقة ويساهم في تحقيق خطط تنويع  الاستراتيجية بما يخدم

 الاقتصاد الوطني.

 

سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية المذكرة التي وقعها كل  وأتت

 التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطةو أبوظبي

وقاعدة وتسهيل تبادل المعلومات المتصلة بالشركات الصناعية، ، لتفعيل التعاون المشترك

الخبرات الفنية وتصنيفات الأنشطة الصناعية المعمول بها لدى الطرفين، وتبادل المعرفة وومعايير 

 المؤسسية بما يساهم في تطوير ونمو المشاريع الصناعية الاستراتيجية.التجارب والتنظيمية و
 

واسعة للتعاون وتشارك المعلومات المتصلة بتطوير منصة المشاريع  وتتيح المذكرة مجالات

التطورات المبتكرة والمتلاحقة في دولة الإمارات بدعم نمو ة الاستراتيجية، حيث تساهم الصناعي

مكانة  وتعززتوسع الاقتصاد الوطني،  القطاع الصناعي وتحويله لأحد القطاعات الحيوية التي تدعم

 أبوظبي ودولة الإمارات كمركز اقتصادي وصناعي متقدم.

 

بنود  متابعة تنفيذ وتفعيلوسيقوم الطرفان بموجب المذكرة بتشكيل لجنة عمل مشتركة لتولي 

وتحديد المذكرة، والمراجعة التنظيمية، وتقديم التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بالمذكرة 

 المتطلبات اللازمة لتطبيقها بما يحقق أهدافها المنشودة.

توقيع الاتفاقية حرص مكتب  مراسمعقب وكيل الدائرة  ،خليفة بن سالم المنصوري /سعادةوأكد 

التابع للدائرة على تطوير وتنمية القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي عبر تعزيز   التنمية الصناعة

شراكته الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك باعتباره الجهة المختصة بترخيص 

 توى الإمارة. وتنظيم المشاريع الصناعية على مس

 



 

 

وقنوات التعاون المشترك بين   لتفعيل اليات وقال سعادة وكيل الدائرة ان الاتفاقية تؤسس

سلطة التسجيل بالسوق ومكتب تنمية الصناعة بهدف إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي 

إمارة  المتبادل بشكل فعال بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية في 

شأنه أن يعزز من مكانة إمارة أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام كمركز   ابوظبي لما من

 اقتصادي وصناعي متقدم.

 ، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالميو

ا مساهمين رئيسيين في إعادة تشكيل المشهد الصناعي في دولة تبأن التكنولوجيا والابتكار بات

الإمارات وتمكينها من تعزيز تنافسيتها العالمية عبر استغلال مواردها المتاحة واتباع خطط قائمة 

ركة مؤكداً بأن تعاون السوق مع مكتب تنمية الصناعة يهدف لتعزيز الجهود المشتعلى المعرفة، 

المذكرة  وأن توقيع هذه واستقطاب الاستثمارات للقطاع الصناعي، نطقةللتنمية الصناعية في الم

للجانبين تسريع عملية تشارك المعرفة وتبادل الخبرات لدعم نمو وازدهار القطاع الصناعي  يتيح

 في أبوظبي والدولة.

 

تنمية الصناعة التابع لدائرة يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين سوق أبوظبي العالمي ومكتب 

ورؤية الإمارات   2030تأتي بالتماشي مع رؤية أبوظبي الاقتصادية التنمية الاقتصادية أبوظبي 

بين الهيئات والمؤسسات الحكومية لتعزيز مكانة  والتكامل تؤكد على أهمية التعاون، كما 2012

د الوطني وخطط التنوع أبوظبي كمركز اقتصادي وصناعي متنامي يساهم في دعم الاقتصا

 الاقتصادي لدولة الإمارات. 

 

 -انتهى  -

 
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة،  بدأ

وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل  .2015أكتوبر من عام  21ممارسة أعماله رسمياً في يوم 

جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً هاماً في ترسيخ 

مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في 

 جنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.الشرق الأوسط، وأفريقيا، و

 

ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل، سلطة التسجيل، وسلطة تنظيم 

الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم 

ات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمع

العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية 

الخاصة، وإدارة الثروات، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة 



 

نظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر ت

محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم 

 الإنجليزي. 

 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين 

ريقيا" نظير مبادراته ومساهماته بجائزة "أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أف

 المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

 

ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة 

شمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات كلم مربع(، وتضم مرافق مالية وتجارية ت 1.14هكتار ) 114إجمالية تبلغ 

تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، 

  www.adgm.com الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 عفراء الراشدي

 853 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 afra.alrashdi@adgm.com  البريد الإلكتروني:
 

http://www.adgm.com/

