
 

  
 

 خدمة الكترونية 60منصة مبتكرة توفر أكثر من 

 المتكاملة أبوظبي العالمي يطلق بوابة الخدمات الإلكترونيةسوق 
 

 

: أطلق سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، البوابة 2018مايو  13أبوظبي، 

ضمن منصة الكترونية  شاملةخدمة  60لتقديم أكثر من  "ACCESSADGM"المتكاملة الإلكترونية 

الخدمات الحكومية مثل تأشيرات الزيارة جراءات إللمتعاملين مع السوق استكمال تيح ت مبتكرة 

بريد الإلكتروني تخصيص صندوق وأذونات العمل، وخدمات الرسائل، والإقامة، واستخراج 

بيئة العمل وابتكار وتدعم نمو  ،قطاع الأعمال للمتعاملين وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات

 الحيوية لسوق أبوظبي العالمي.

 

مع وتساهم البوابة الإلكترونية الجديدة في تقديم حلول صديقة للأعمال عبر تمكين المتعاملين 

الفعاليات، وبرامج تنظيم خدمات مثل تصاريح ال مجموعة من من تسجيل الدخول وطلبالسوق 

الفعاليات التي تقام في جزيرة الماريه، حيث يمكن للمتعاملين  وغيرها من ؤتمراتوالمالتدريب، 

المسجلين أو الزوار تنفيذ الطلبات بشكل إلكتروني كامل، واستلام اشعارات فورية، واختيار دفع 

 الرسوم المحددة لبعض الخدمات. 

 

الإلكترونية منصة ال إطلاق: "يأتي وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل

الجديدة في إطار المبادرات المستمرة لسوق أبوظبي العالمي للتحول الرقمي، والابتكار في تقديم 

، بما يعزز من أي مكانعلى مدار الساعة  الأعمالجراءات إوتسهيل طلب واستكمال  ،الخدمات

ز الخدمات في تجربة المتعاملين مع السوق، ويؤكد على مكانتنا الرائدة كمركز مالي دولي لتمي

 المنطقة".

 

وتتميز البوابة الإلكترونية الجديدة بواجهة استخدام صديقة للمستخدمين، وبتصميم يتسم 

بالشفافية والسهولة في طلب وتقديم الخدمات، حيث تساعد قطاعات الأعمال على إدارة طلباتهم 

والتأشيرات، وحجز عبر توفير خاصية التنبيه للتذكير بمواعيد تجديد التراخيص واذونات العمل 

مخالفات تأخير. ي أبما يضمن استمرارية العمل وتفادي  الإقامة غراضلايد الفحوصات الطبية مواع

طلب تمكن المتعاملين من متابعة حالة طلباتهم، والاطلاع على حسابات الشركة مع خيار كما 

قديم الاستفسارات والآراء والمقترحات لسلطة كما يمكنهم ت، والحصول عليها فورا   بيانات مفصلة

 التسجيل.



 
 

 

يذكر أن اطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي يأتي بالتماشي مع 

، والالتزام المستمر بتعزيز استدامة استراتيجية السوق لتطبيق مبادرات التحول الرقمي الذكي

تشجيع مفهوم قطاعات الأعمال، وتسهيل شفافية وسهولة الاجراءات، ودعم التنوع الاقتصادي، و

 وترسيخبما يحقق هدف السوق للتحول الكامل نحو مجتمع أعمال رقمي  "المعاملات بلا ورق"

 كمركز رائد في المنطقة والعالم لتميّز الخدمات المالية.مكانة أبوظبي 

 

 -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 رسميا  مارسة م

في ترسيخ  هاما  لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دورا  ، حيث يجزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي الاقتصادية

عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في للمال والأمكانة أبوظبي كمركز رائد 

 .وغيرها من مناطق العالم 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، 

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

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

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

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

  الإنجليزي. العمومقانون تشريعية تستمد قواعدها من 

 

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

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

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

 

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

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

لمعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، للمزيد من اتجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.com الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 

 

 

http://www.adgm.com/


 
 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 عفراء الراشدي

 853 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 afra.alrashdi@adgm.com  البريد الإلكتروني:

 
 

 
 

 


