
 

 

 

 تسجيل الشركاتوأفضل ممارسات لتبادل الخبرات 

مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ولجنة الشركات وحقوق 

 الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا
 
 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي في وّقعت سلطة التسجيل  :2018يوليو  22أبوظبي، 

الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا "سي آي بي ولجنة الشركات وحقوق الدولي في أبوظبي، 

أفضل بتبادل لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين فيما يتصل  مذكرة تفاهم، مؤخراً سي"

والمعلومات، واجراءات تسجيل  الفنية الأطر التشريعية، وتشارك الخبراتممارسات التسجيل، و

 لدى الجانبين.  والكيانات القانونية الشركات

 

أديف روي فولر، المفوض العام للجنة الشركات وحقوق التي وّقعها كل من  المذكرةونصت 

ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا، و

وتعزيز التفاهم حول الاجراءات المتبعة في سوق أبوظبي العالمي، على تفعيل جوانب المعرفة، 

القضايا المواضيع وتشارك المعلومات حول استدامة ، ونية المستخدمة لدى الطرفينوالأطر التق

 عمليات تسجيل الشركات.   ومستجداتذات الاهتمام المشترك مثل تطوير المعايير الدولية 

 

وبحث اطلاق على تقديم كافة سبل الدعم المشترك لتعزيز أعمال التسجيل،  الطرفينواتفق 

مشتركة للموظفين، وتشارك المعلومات حول الفعاليات العامة المتصلة البرامج التدريبية ال

والتعاون في الترحيب بوفود الهيئات التنظيمية الأخرى المهتمة بالتعرف  ل،يسجتبعمليات ال

 على الممارسات المتبعة لدى الطرفين.

 

 العالمي:التسجيل في سوق أبوظبي ل ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة قاو

"تؤسس مذكرة التفاهم مع لجنة الشركات وحقوق الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا لشراكة 

استراتيجية جديدة تعزز من شراكاتنا المتنامية مع أبرز الجهات المعنية بالتسجيل حول العالم 

ب لتشارك أفضل الممارسات. ونتطلع عبر تفعيل التعاون المستمر مع شركائنا الجدد في جنو

أفريقيا لتشارك المعرفة، وتطوير عمليات التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وتعزيز كفاءة 

 وتميز خدماتنا، ودعم النمو العالمي لقطاع تسجيل الشركات".

 

المفوض العام للجنة الشركات وحقوق الملكية الفكرية في جنوب  من جانبه قال، أديف روي فولر،

أفريقيا: "تعد شراكات التعاون أحد أهم قيم عملنا، وتتيح لنا هذه المذكرة فرصة تعزيز علاقتنا مع 

سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، كما تساهم في تمكين تشارك المعرفة وتبني 

  لشركات، ودعم تميز أعمال الطرفين". أفضل ممارسات تسجيل وتنظيم عمل ا

 



 
 

 

سوق أبوظبي العالمي يواصل تعزيز شراكاته مع أبرز الأطراف المعنية بتسجيل يذكر أن 

جديدة، وبناء شراكات  تفاهمومذكرات  تعاون الشركات حول العالم من خلال توقيع اتفاقيات

ديم أفضل الخدمات لقطاع المال استراتيجية مستمرة بما يتماشى مع التزامه بتحقيق التميز وتق

 والأعمال وترسيخ مكانته كمركز مالي رائد اقليمياً وعالمياً.

 

 -انتهى  -

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  أعماله رسمياً مارسة م

في  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يجزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية

المتنامية عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات للمال والأترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 .وغيرها من مناطق العالم في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 

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

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

ديق السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية أحد أكبر الصنا

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

رسة مما للشركات المسجلة فيهالعالمي  ، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبيالخاصة، وإدارة الثروات

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية عمل تتمتع بنشاطاتها ضمن بيئة 

  الإنجليزي. قانون العمومتحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

 

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

لي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته بجائزة "أفضل مركز ما

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

 

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

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114مساحة إجمالية تبلغ 

للمزيد من المعلومات حول سوق ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.com أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني
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