
 

 

 

 املشترك الشركات في نيوزيلندا لتعزيز التعاون  هيئة تسجيلسوق أبوظبي العاملي يوقع اتفاقية مع 

 وتبادل الخبرات

  تسجيل وهيئة يالعاملسوق أبوظبي  لدى التسجيل  سلطة : أعلنتاإلمارات العربية املتحدة  -، أبوظبي 2019أكتوبر  6

تعزيز و  ة العامليةالتجاريتلبية الحاجة املتزايدة لألعمال  تعاون تأتي في إطار جهود  اتفاقيةالشركات في نيوزيلندا عن  

 . بين الطرفينتبادل املعلومات والخبرات وفرص اإلعارة 

 
 
، ومايكل  سوق أبوظبي العاملي لدى، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل كل من ظاهر بن ظاهر املهيري  االتفاقيةع وق

 . الشركات في نيوزيلندا  هيئة تسجيلهان، نائب نبروس

 لهذه
ً
تعزيز الفهم املتبادل  أجل  من الشركات في نيوزيلندا  هيئة تسجيل و تسجيل ال سلطةاالتفاقية، ستتعاون  وفقا

زيادة الفرص   من خالل ، وذلكالتنظيمي هيكلها  تحسين الكفاءة التشغيلية وفعاليةلإلطارات التشريعية لكال الطرفين و 

اآلراء  كما سيتبادل الطرفان  القضائية املعنية. السلطاتتبادل املعلومات حول األحداث العامة في  وتشجيع  التدريبية،

في تطوير   وأحدث التوجهات ، مثل تطوير املعايير الدولية التي تؤثر على السجالت، ةاملشترك األهمية حول املسائل ذات 

 وعملياتها.  لتسجيل ات اخدم

دوفي      سوق أبوظبي العاملي  لدى التسجيل    لسلطةظاهر بن ظاهر املهيري، الرئيس التنفيذي  صرح    ،هذا الصد 
ً
: "نسعى  قائال

 للتعاون مع 
ً
ألعمال في  لرائد كمركز ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العاملي ل مسجلي الشركات حول العالمنظرائنا من دوما

 مجددتعكس مثل هذه الشراكات الدولية و قة. املنط
ً
  تأسيس وتشغيل سوق أبوظبي العاملي للتمكن من دعمنا لشركائنا في  ا

 وتطوير األعمال 
ً
   ألفضل املمارسات الدولية. وفقا

: املهيري وأضاف 
ً
كمركز مالي  االرتقاء بخدماتنا الكفاءة التشغيلية و   تحسين من هذه االتفاقية الجديدة    مكنناست  " قائال

للموظفين في كلتا   وأفضل املمارسات. باإلضافة إلى ذلك، ستوفر والخبرات  ملعلوماتتبادل ا من خالل، وذلك وليد

الع على بيئة همومهاراتخبراتهم فرصة لتوسيع نطاق   السلطتين
 
خالل فرص   من  ودولة اإلمارات األعمال في نيوزيلندا   واالط

 ." متبادلة  إعارة

عد 
 
 بيئة عمل فعالة املسؤول عن توفير  ،نيوزيلندا شركاتنيوزيلندا الذراع التنظيمي ملكتب  هيئة تسجيل الشركات في ت

ا بمزيد من الكفاءة  ممارسة األعمال في نيوزيلندة لتسهيل م خدمات تنظيمية رقميويقد    تتسم بالشفافية والوضوح، كما 

 .والسهولة

 إطار  سوق أبوظبي العاملي لدى التسجيل  سلطة، تضمن ا التعاون مثل هذ وب
ً
 تنظيميا

ً
 سليما

ً
قواعد واضحة  لترسيخ ا

 .املعايير الدولية وأفضل املمارسات العامليةوفق أعلى  وشفافة، 

 - نتهى ا-

 



 

ي العالمي   :نبذة عن سوق أبو ظب 

ي عاصمة دولة اإلمارات، أبوابه 
، المركز المالي الدولي ف  ي العالمي ي يوم فتح سوق أبو ظب 

. وجاء 2015أكتوبر من عام  21لممارسة األعمال ف 

ل السوق جزءا محور 
ّ
. كما يشك ي المجتمع المالي العالمي

ي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول ف  يا إطالق سوق أبو ظب 

ي قلب 
ي ف  اتيج  ي االقتصادية، حيث يلعب السوق، من خالل موقعه االستر ي من رؤية أبو ظب 

ي العالم، دورا محوريا ف 
أحد أكت  الصناديق السيادية ف 

ق األوسط، وأفريقيا، و  ي الشر
، يرتبط مع االقتصادات المتنامية ف  ي كمركز رائد لألعمال والتمويل عىل الصعيد الدولي جنوب ترسيخ مكانة أبو ظب 

ي العالمي ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدما .آسيا ي ُ سوق أبو ظب  ت المالية، ومحاكم سوق أبو ظب 

ائب، و  كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الض  أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم ضمن أعضائه من الشر

ي العام يعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجلت   ي ثالث مجاالت وينشط سوق أبو ظ .مستقل وبنية تحتية تشر
ي ف 
ي العالمي بشكل مبدئ  ب 

وات، وإدارة األصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إط : الخدمات المضفية الخاصة، وإدارة التر الق رئيسية، هي

ي  .المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا الحتياجات السوق ، الرجاء زيارة الموقع للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظب   العالمي

ي 
وئ   :لالستفسارات اإلعالمية، يرج  التواصل مع www.adgm.com اإللكتر
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 راوند القاض 
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