لتفعيل دورها في تعزيز التفاهم والتكامل بين مختلف قطاعات الأعمال

تعاون بين دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي
لدعم الجمعيات المهنية والغير ربحية
أبوظبي 10 ،أكتوبر  :2018وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وسلطة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي
العالمي ،المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي  ،اليوم مذكرة تعاون حول تطوير بيئة العمل المتكاملة وبحث
الجهود المشتركة لدعم عمل الجمعيات المهنية والتجارية والمؤسسات الغير ربحية العاملة في أبوظبي.
وقع االتفاقية كل من سعادة سلطان المطوع الظاهري ،المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة
– أبوظبي ،وظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.
ويتمتع سوق أبوظبي العالمي ،كمركز مالي دولي في أبوظبي ،بإطار عمل متكامل يتيح عدة هياكل قانونية
تالئم الجمعيات المهنية  ،ورسوم تأسيس وترخيص سنوي تنافسية تدعم تأسيس الجمعيات المهنية والتجارية
تحت مظلة السوق.
ووفقا ً لبنود االتفاقية ستقوم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتفعيل سبل التعاون بين المؤسسات الحكومية
المعنية بما يضمن توافق األهداف المحددة ،وطرح عروض متكاملة للجمعيات ذات الصلة فيما يتعلق بمرافق
المؤتمرات ،والفنادق ،والخدمات اللوجستية ،واجراءات اصدار التأشيرات لضيوف الفعاليات وغيرها من
الخدمات التي تعزز عمل هذا القطاع .كما تنص االتفاقية على تفعيل التعاون المشترك بين الدائرة وسوق أبوظبي
العالمي لتبادل الخبرات وتشارك المعرفة ،ووضع خطة منهجية لتحديد الجمعيات المعنية ،وتنسيق الجهود
الستقطاب الجمعيات وتعزيز ودعم مجاالت نشاطها وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها التواصلية.
وقال سعادة سيف سعيد غباش ،وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي" :تمثل هذه الشراكة االستراتيجية
اليوم مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي جزءا ً مهما ً من جهودنا وخططنا المستمرة لتعزيز االقتصاد
السياحي في دولة اإلمارات وجذب المستثمرين والسياح من كافة أنحاء العالم .وتدعم هذه االتفاقية عملنا
المتواصل لتعزيز مكانة الدولة كحاضنة عالمية ألعلى المعايير السياحية ،وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة للتميز
في مختلف المجاالت على الصعيد العالمي".
من جانبه ،قال ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي" :تمكننا
شراكتنا الجديدة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي من تطوير بيئة عمل متكاملة وبناء مجتمع شامل يدعم
قطاعات األعمال الصغيرة والمتوسطة ويعزز نمو الجمعيات المهنية والتجارية المؤسسة في أبوظبي والمنطقة.
ويتماشى توقيع هذه االتفاقية مع جهودنا الستقطاب قطاعات عمل جديدة ألبوظبي وتلبية االحتياجات التنموية
والخطط التوسعية للمتعاملين معنا .ونتطلع لمواصلة العمل الوثيق مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية
لتحويل أبوظبي لمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لقطاعات المال واألعمال".

يذكر أن الطرفين اتفقا بموجب مذكرة التعاون الموقعة على تأسيس لجنة عمل مشتركة إلدارة وتفعيل تنفيذ
االتفاقية ،وتنسيق الجهود للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي  2030لبناء مجتمع آمن واقتصاد مستدام قادر على
المنافسة عالميا ً ،حيث تعتبر المؤسسات الغير ربحية والجمعيات المهنية من العوامل الرئيسة لتحقيق هذا الهدف
ودعم رؤية أبوظبي لتصبح مركزا ً اقتصاديا ً عالميا ً من خالل المساهمة الفعالة للجمعيات المعنية في وضع
معايير أفضل الممارسات ،ودورها كمنتديات لتعزيز التفاعل والتكامل والتفاهم بين قطاعات العمل ذات الصلة.
 انتهى -مالحظات للسادة المحررين:
نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي
تتولى دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي حفظ وحماية تراث وثقافة إمارة أبوظبي والترويج لمقوماتها الثقافية
ومنتجاتها السياحية وتأكيد مكانة اإلمارة العالمية باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة تثري حياة
المجتمع والزوار .كما تتولى الدائرة قيادة القطاع السياحي في اإلمارة والترويج لها دوليا ً كوجهة سياحية من
خالل تنفيذ العديد من األنشطة واألعمال التي تستهدف استقطاب الزوار والمستثمرين .وترتكز سياسات عمل
الدائرة وخططه وبرامجها على حفظ التراث والثقافة ،بما فيها حماية المواقع األثرية والتاريخية ،وكذلك تطوير
قط اع المتاحف وفي مقدمتها إنشاء متحف زايد الوطني ،ومتحف جوجنهايم أبوظبي ،ومتحف اللوفر أبوظبي.
وتدعم الهيئة أنشطة الفنون اإلبداعية والفعاليات الثقافية بما يسهم في إنتاج بيئة حيوية للفنون والثقافة ترتقي
بمكانة التراث في اإلمارة .وتقوم الهيئة بدور رئيسي في خلق االنسجام وإدارته لتطوير أبوظبي كوجهة سياحية
وثقافية وذلك من خالل التنسيق الشامل بين جميع الشركاء.
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ممارسة
أعماله رسميا ً في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءا ً محوريا ً
من رؤية أبوظبي االقتصادية ،حيث يلعب من خالل موقعه االستراتيجي دورا ً هاما ً في ترسيخ مكانة أبوظبي
كمركز رائد للمال واألعمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط ،وأفريقيا،
وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.

ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثالث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم الخدمات المالية،
ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية
في العالم ،وأحد أكبر تجمعات األشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية ،على النشاط في مجاالت
رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة الثروات ،واالبتكار المالي.
ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع بأطر تنظيمية
ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم اإلنجليزي.

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين بجائزة
"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في
أسواق رأس المال بالمنطقة وفقا ً لجوائز "جلوبال انفستور".

ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية
تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية ،ومراكز ومحالت تجارية،
وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة
الموقع اإللكتروني www.adgm.com
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