
 

 
 

 عززان التعاون المشتركت سوق أبوظبي العالمي والهيئة االتحادية للهوية والجنسية
 

الهيئة االتحادية و سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالميوقعت : ، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة2020يناير  8

إلى تنسيق جهود إصدار تصاريح اإلقامة الذهبية بما يسهم في اتفاقية تعاون إليجاد شراكة بين الجهتين تهدف للهوية والجنسية 

تسهيل مزاولة األعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح األعمال في الدولة واستقطاب المستثمرين ورواد 

 . األعمال

 / لإلقامة وشؤون األجانب في أبوظبي، والسيد  سعيد سالم بالحاس الشامسي، المدير التنفيذي  / وقد وقع االتفاقية كل من سعادة العميد

 . ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي

  وبموجب االتفاقية ستتولى سلطة التسجيل لدى السوق توفير الدعم الالزم للهيئة في تنفيذ معامالت استخراج تصاريح اإلقامة
من المستثمرين ورواد   الل النافذة اإللكترونية لسوق أبوظبي العالمي، حيث تشمل اإلقامة الذهبية كالا الذهبية لألجانب وذلك من خ

األعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجاالت العلوم والمعرفة المختلفة والطالب النابغين ذوي القدرات العلمية 

«  56»رقم    يم الطلبات ضمن الشروط والضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراءالواعدة، وسيتم التنسيق مع الهيئة االتحادية لتقي

 . 2018لسنة 

سلطة التسجيل ستتولى تنفيذ معامالت استخراج تصاريح اإلقامة الذهبية بشكل حصري على مستوى إمارة أن  وتجدر اإلشارة إلى  

ا بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من التعاون في معلى وكما وسيعمل الطرفان . أبوظبي جال ربط األنظمة التابعة لهما إلكترونيا

 . تقديم أفضل مستوى من الخدمات

سعيد سالم بالحاس الشامسي باالتفاقية الموقعة بين الجانبين وصرح قائالا إن الهيئة االتحادية للهوية والجنسية   / وأشاد سعادة العميد  

مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة  مماثلة إلى توقيع اتفاقيات  ىوبتوجيهات من معالي رئيس مجلس اإلدارة تسع

من أجل تسهيل عملها مما يعزز النمو المستدام ويشجع االستثمار ويوفر بيئة حاضنة للكفاءات والمواهب الذين هم عماد المستقبل  

هو  تصب في هذا االتجاه أالبتصاريح اإلقامة    والخاصةوإن اإلجراءات والقوانين والتشريعات التي صدرت من مجلس الوزراء  

 رفع مكانة اإلمارات دولة السعادة والتسامح واإلنسانية في جميع المحافل الدولية بأنها بلد األمن واألمان والتنمية والنمو واالزدهار

 . كوجهة استثمارية حاضنة لكل الثقافات 

ا على توقيع االتفاقية، علق ظاهر بن ظاهر الم : الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، قائالا  هيري،وتعليقا

نفخر بتوقيع هذه االتفاقية االستراتيجية مع الهيئة االتحادية للهوية والجنسية، والتي تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز مكانة "

 . ة لألفراد والشركات وتضمن أعلى مستوى فعالية لألعمالأبوظبي والدولة كوجهة استثمارية عالمية توفر بيئة أعمال مرنة وسلس

ا على تعزيز التعاون والشراكات مع كافة الهيئات المحلية واالتحادية وذلك بالتماشي مع  نحرص في سوق أبوظبي العالمي دوما

إلقامة الذهبية في  رؤية حكومة أبوظبي لتحقيق مستوى أعلى من كفاءة دمج الخدمات الحكومية، حيث سيسهم إصدار تصاريح ا

دعم عملية التنمية وبناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة واالستدامة يضم أصحاب المواهب االستثنائية والكفاءات المبدعة من 

 ."كافة أنحاء العالم

  -انتهى-

 

 



 

 : نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

وتأّسس السوق المالي بموجب . 2015أكتوبر  21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراا له، في افتُتح 

، وحلقة المرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعم

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

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة اترتكز و

ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي . المالي واالستدامة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واالبتكاروإدارة 

ا على إدارة جزيرة االمحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف  ا دوليا لماريه، سوق باعتباره مركزاا ماليا

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

ار والنجاح ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتك

أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط "وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة . القانون العاموالنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على 

 .*ألربع سنوات متتالية تقديراا لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة" وشمال أفريقيا

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل  www.adgm.comجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، ير

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@": لينكد إن"و  adglobalmarket@": إنستجرام"و" تويتر"االجتماعي 

 "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"جوائز : المصدر* 

 : المعلومات، يرجى التواصل معلمزيد من 
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