
 

 خبر صحفي

 
 لضريبيةا للمعلومات بالتبادل التلقائيالخاصة المعايير والمتطلبات الدولية لتنفيذ  في إطار سعيها

 

تبادل التلقائي تفاهم خاصة بالع مذكرة توقالمالية  وزارة

 مع سوق أبوظبي العالمي للأغراض الضريبية
 

 وفقاً للمتطلبات الدولية واتفاقيات بتبادل المعلومات الضريبية لتزامهاا ظل في :2016يوليو  12أبوظبي، 

بتوقيع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي  يوم أمس ، قامت وزارة الماليةتجنب الإزدواج الضريبي

   .سوق أبوظبي العالمي في مقر خاصة بالتبادل التلقائي للأغراض الضريبية

 

عن جانب الوزارة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، بحضور سعادة  مذكرة التفاهموقع 

عن جانب سوق وقع و وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية،خالد علي البستاني، 

 أبوظبي العالمي سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي. 

 

تطبيق المعايير وبموجب هذه المذكرة، سيتم تحديد حقوق والتزامات الطرفين الموقعين بهدف 

ي أ نفيذتأساس رسمي للتعاون بهدف وإنشاء  ،والمتطلبات الدولية بشأن التبادل التلقائي للمعلومات

وجيهية تتطوير وتحديث والمحافظة على المبادئ ال وكذلك ،متطلبات بموجب أي اتفاقية ضريبية دولية

 .تخدم الغرض من الاتفاقية الضريبية الدوليةو بحيث تتوافق المحددة

 

فير وتو تسجيل كافة المؤسسات الماليةبسوق أبوظبي العالمي تشير المذكرة إلى ضرورة قيام كما 

ر نظام تتيح المذكرة تطويبالإضافة إلى ذلك، بياناتها بشكل سنوي من خلال النظام الآلي المتفق عليه، 

وتنفيذه وتحديثه وصيانته، كما تضمن جودة وأي اتفاقية تبادل تلقائي للمعلومات  فاتكاالتقارير 

المعلومات المتبادلة وتصحيح المعلومات، إلى جانب التواصل مع السلطات المختصة والمؤسسات 

التحقق من الأشخاص تلقائي ووأمن تبادل المعلومات ال المالية، وتضمن كذلك الحفاظ على سرية

   .والعقود

 

 تحرص وزارة المالية على" يونس حاجي الخوري: سعادةقال وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة، 

ق من خلال تقديم سو معايير الدولية للشفافيةلل لتطبيق الأمثلا لضمان مثل هذه المذكراتتوقيع 

لحفاظ لمع الدول الأخرى  بدورها أبوظبي العالمي للمعلومات والبيانات الضريبية التي تتبادلها الوزارة

 .على المكانة المالية والتجارية العالمية للدولة"

 

المتداولة بين الجهات  الحفاظ على سرية البيانات الضريبيةيساهم توقيع المذكرة على " وأضاف:

 وضع خطط لمواجهة أية مخاطر قد تتعرض لها هذه البيانات". على تعملكما المعنية، 



 

 

لية الرامية إلى تعزيز التعاون "نحن نثمن جهود وزارة الما :من جانبه، قال سعادة أحمد علي الصايغ

والأمن الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم مع الجهات المحلية، بما ينصب في 

مصلحة الدولة والأطراف الأخرى، وينعكس بطبيعة الحال على تحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة. ويأتي 

لمنع التهرب الضريبي من جهة، وتحسين كفاءة تحصيل توقيع هذه المذكرة ضمن الإجراءات الوقائية 

الضرائب من جهة أخرى، فضلاً عن أن التبادل التلقائي للمعلومات يعتبر أحد المعاير الجديدة للتعاون 

 ."الدولي لتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية

 

ابوظبي العالمي في اتوجه بالشكر لوزارة المالية على دعمهم  المستمر لجهود سوق  ”واضاف قائلا: 

تعزيز مكانته كمركز مالي دولي رائد ونتطلع للتعاون مع جميع الجهات المعنية محلياً ودولياً لتوفير بيئة 

 ."عمالأمواتية لل

 

ارة المالية تحرص على تسليط الضوء على أهمية تبادل المعلومات الضريبية، ذكر أن وز من الجدير بال

حيث قامت في وقت سابق تأثيرها على اقتصاد الدولة والمعنيين بدفع الضرائب على حد سواء، مدى و

حول التبادل التلقائي للمعلومات  على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ورش عملبتنظيم 

لالها بالتعريف بالمعايير الدولية المشتركة في مجال التقارير الضريبية وآليات تطبيقها الضريبية، قامت خ

والأطر القانونية المعتمدة في مجالات التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية والأسس الخاصة بتطويرها 

 بما يتماشى مع أية مستجدات.

 

 –انتهى  –

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، بموجب قانون اتحادي صادر في تأسس سوق أبوظبي 

 .2015أكتوبر من عام  21. وفتح السوق أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 2013عام 

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي 

العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه 

الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات 

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية 



 

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من الضرائب، و

 من القانون الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

درجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع ب

 مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

هكتار  114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

بوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أ 1.14)

وأول مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز 

"الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى 

سهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية الطويل، حيث ت

 في العاصمة أبوظبي. 
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