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شراكة  يوقعان وهيئة الأنظمة والخدمات الذكيةسوق أبوظبي العالمي 

 تهدف إلى تحسين الخدمات التقنية والاتصالات

 
 

وسوق أبوظبي هيئة الأنظمة والخدمات الذكية  تأعلن : 2018 سبتمبر 25، أبوظبي

 مذكرة تفاهم لفتحالعالمي، المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي، عن توقيعها 

تسهم  التيمشتركة المشاريع المبتكرة والمبادرات الإطلاق آفاق جديدة من التعاون في 

اد اقتصالمتسارع لنمو الفي جزيرة المارية وتدعم  الحرة في تطوير المنطقة المالية

 بي. إمارة أبوظ

 

هيئة الأنظمة والخدمات سعادة الدكتورة روضة السعدي، مدير عام  المذكرةووقع 

وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي ، الذكية

رئيس مجلس إدارة دائرة التنمية الاقتصادية الهاجري،  سيفمعالي العالمي، بحضور 

 .سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة معاليفي أبوظبي، و

 

هيئة الأنظمة والخدمات وترسم هذه المذكرة الإطار العريض للتعاون المشترك بين 

ات ر البنية التحتية لتقنية المعلوميوسوق أبوظبي العالمي، من أجل تسريع تطو الذكية 

شكل تذكية وتحسينها من خلال الاعتماد على نظم مستدامة مبتكرة و في جزيرة المارية

على مستوى سوق أبوظبي العالمي من جهة المال والأعمال  لنمو مجتمعأرضية متينة 

مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية عمل توس. عموًما من جهة أخرىأبوظبي وإمارة 

القطاع الخاص شركات حكومية وال جهاتالسوق أبوظبي العالمي يًدا بيد على مساعدة 

لأمن افي أبوظبي تركز على تبادل الخبرات في مجال  تجمعات تقنيةنشاء المعنية على إ

 .ممارسة الأعمالوالمعلوماتي 

 

وقالت سعادة الدكتورة روضة السعدي، المدير العام لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية 

في خطوة تعكس التزامنا المستمر بمد جسور التعاون هذه الشراكة  تأتي " في أبوظبي:

الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية  بهدفالمثمر مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، 

أحدث التقنيات التكنولوجية المبتكرة، حيث عن طريق التوظيف والاستثمار الأمثل ل

في مما يسهم تشكل قاعدة صلبة لنمو مجتمع المال والأعمال في إمارة أبوظبي، 

 رؤية حكومة أبوظبي  يأتي ذلك في إطار "مسيرة التحول الذكي في الإمارة. مواصلة

 



 

 

 

لسعادة ا تعزيز البيئة الاقتصادية وتسهيل حياة السكّان وتوفير كافة سبلالرامية إلى 

 ."والنجاح والرفاهية لهم

وأعرب ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي 

ثمر يسرنا أن ي»العالمي عن ثقته بدور مذكرة التفاهم الجديدة في تطوير السوق فقال 

طوير الابتكارات والأنظمة تعن دفعة قوية ل هيئة الأنظمة والخدمات الذكيةتعاوننا مع 

 كزر . سوقنا اليوم مجزيرة المارية وإمارة أبوظبي توىوتسريع نشرها على مسالذكية 

تعزيز  لا نتوقف عن مجال التقنية المالية، ولهذا فإننا في ةرائد عالمي وبيئة نشطةمالي 

ل التقنية والرائدة في مجانمو مجتمعاتنا التجارية والمالية منصاته لندعم التحتية و هبنيت

 تحسينل الأنظمة والخدمات الذكية هيئةفريق ع عن قرب معمل المالية، وأنا أتوق لل

المتوفرة للشركات والجهات المسجلة لدينا في سوقنا  خدمات المعلومات والاتصالات

 «المفعم بالحيوية والنشاط.

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

دولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد ال

 وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.

 

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 أحد أكبر الصناديق 

الية العالية، على النشاط في السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة الم

مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والابتكار 

المالي. ويتيح  سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر 

اكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام مح

 الإنجليزي. 

 

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

ي ميزة ف"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المت

 أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".



 

 

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

 ية،كلم مربع(، وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجار  1.14هكتار ) 114تبلغ 

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

  www.adgm.com الموقع الإلكتروني

 

 

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 هاجر الطنيجي، مدير العلاقات العامة والإعلام

 8864 333 2 971+  رقم الهاتف:

 Hajer.AlTenaiji@adgm.com  الإلكتروني: البريد
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