مركز اقتصاديا رياديا واالرتقاء بالخدمات
في مبادرة نحو تعزيز مكانة اإلمارة ك ا

المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع "سوق أبوظبي العالمي"
وقعت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مذكرة تفاهم مع سلطة التسجيل في
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة؛  21يناير ّ :2019
سوق أبوظبي العالمي ،بهدف الترويج لمركز إمارة أبوظبي كمركز أقتصاديا عالميا .ووقع المذكرة كل من ظاهر بن ظاهر المهيري
الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي؛ وروان مايكل كيلي نائب أول الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لمطارات
أبوظبي.
وتهدف المذكرة إلى وضع مبادرات مشتركة توفر تراخيص تجارية للمخازن ،والحوافز وتبادل المعرفة.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى دعم المنتجات والخدمات المشتركة بين الجهتين في مجاالت توفير المخازن ،والتراخيص التجارية ،والحوافز
االقتصادية ،وتبادل المعرفة والخبرات ،كما تنص على إنشاء لجنة مشتركة تتولى مهام اإلشراف على أوجه التعاون بينهما .وتتناول
مذكرة التفاهم عددا من مجاالت التعاون المهمة التي تصب في مصلحة العميل ،حيث ستقوم "المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي" بتبسيط
اإلجراءات لتوفير المستودعات ومرافق التخزين لصالح الشركات والمؤسسات المرخصة لدى سوق أبوظبي العالمي ،وسيقوم الجانبان
أيضا بتسهيل وصول المستثمرين واطالعهم على الهيكلة القانونية المعتمدة في المناطق الحرة التابعة لكال الجانبين؛ إلى جانب تشكيل
لجنة مشتركة ومؤلفة من أربعة أعضاء على األقل لإلشراف على تنفيذ بنود المذكرة.
وقال برايان تومبسون ،الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي" :إن التوقيع على مذكرة التفاهم يعتبر عالمة فارقة في مسيرة التطور
االقتصادي المستمر الذي تشهده اإلمارة ،حيث تسلط هذه المذكرة الضوء على األهداف والمصالح المشتركة بين الجهتين .فمن خالل
التعاون المشترك سنركز على تلبية متطلبات العمالء من خالل توسيع مدى المنتجات المقدمة وتبسيط العمليات التجارية التي تشمل
تراخيص الشركات ،التسجيل ،وإجراءات التأشيرات للموظفين".
وعلق روان مايكل كيلي نائب أول الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي" :سيتم تقديم خيارات متعددة الستئجار المرافق
للعمالء مثل وحدات المخازن ،المكاتب التجارية ،وقطع األراضي ،حيث يتم توفير خدمات إدارة المرافق فيها .فمن خالل هذه الجهود
المتظافرة بيننا سندعم نمو أبوظبي كمركز اقتصادي رئيسي ونرتقي بمكانة اإلمارات على الصعيد العالمي".
وعلق السيد ضاهر بن ضاهر المهري ،الرئيس التنفيذي لهيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي" :تعد مذكرة التفاهم تعاونا استراتيجيا بين
سوق أبوظبي العالمي والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي ،والتي من شأنها تعزيز أصول أبوظبي المتنامية في المرافق والخدمات

التجارية .حيث ستقدم حلول متكاملة وسهلة للمستثمرين والتي ترتكز على تسهيل عملية إنشاء األعمال .وتهدف المذكرة إلى دعم رؤية
اإلمارات نحو تحول اقتصاد الدولة ،من خالل تنويع النشاطات االقتصادية من حيث تعدد المجاالت وتوسعها ،وكذلك الدفع في نمو
القطاعاات الناشئة".
ومن خالل المذكرة يتم وضع أطر عمل للتعاون االستراتيجي بين الجانبين بهدف تطوير الجهود الرامية إلى دعم النمو والتطوير
االقتصادي في إمارة أبوظبي ،وتعزيز مكانتها كبيئة صديقة لألعمال تكون أولى أولوياتها تسهيل إدارة األعمال للشركاء االستراتيجيين.

-انتهى-

