
  

 

 

 

 سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية

 الأردنية

 

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، اليوم  :2016بتمبر س 27أبوظبي، 

لتعزيز التعاون حول الشؤون التنظيمية وتسهيل  هيئة الأوراق المالية الأردنيةمذكرة تفاهم مع 

مشترك لتبادل المعلومات العمل الالمذكرة إطار  وحددت الأنشطة المالية العابرة للحدود.

ة بما يحقق استقرار وسلامة الأنظمة الماليالتنظيمية، والتعاون في العمليات الإشرافية والرقابية 

العلاقات الثنائية القائمة بين السوق متانة  لُترسخ أتتكما ، لدى الطرفين رأس المالفي أسواق 

 والهيئة.

 

 ،مازن الوظائفيمن جانب  مقر سوق أبوظبي العالمي بجزيرة الماريهفي وتم توقيع المذكرة 

ظيم الخدمات تنوريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة الأمين العام لهيئة الأوراق المالية الأردنية، 

 المالية لسوق أبوظبي العالمي.

 

أسس تقديم المساعدة الثنائية، وتبادل المعلومات التنظيمية، المذكرة لكلا الطرفين  ووضحت

لممارسات اامتثال المؤسسات المالية مع ب فيما يتصلوالتعاون حول العمليات الرقابية والإشرافية 

سوق أبوظبي العالمي وهيئة المذكرة كما ُتمكّن  الجانبين.والمعايير التنظيمية المعمول بها لدى 

تعزيز نزاهة وكفاءة أسواقهم المالية من خلال تطبيق أنظمة رقابية الأوراق المالية الأردنية من 

 واشرافية فعالة على المعاملات المالية العابرة للحدود في كلا الجانبين. 

 

نظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تو

 ة وثيقةعمل وشراكعلاقات  وترسيختتمثل أحد الأولويات الرئيسة لسوق أبوظبي العالمي في بناء "

يسهل تدفق الأنشطة المالية العابرة للحدود ويعزز  مع الهيئات التنظيمية في المنطقة والعالم بما

نزاهة أسواق رأس المال. وتؤكد شراكتنا مع هيئة الأوراق المالية الأردنية على أهمية الجهود الإقليمية 

 والقطاعات المالية". اتودورها في دعم تنمية الاقتصاد

 

ي شراكات استراتيجية سنواصل العمل في سلطة تنظيم الخدمات المالية للدخول فوأضاف: "

المالية والشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي مجالات متميزة للمؤسسات تيح بما ي ،جديدة

لتوسيع مكانتهم وبصمتهم العالمية عبر منصة السوق التي تتبنى أفضل الممارسات والمعايير 

 العالمية".

 

رة يمثل توقيع هذه المذكالأمين العام لهيئة الأوراق المالية الأردنية: " ،من جانبه، قال مازن الوظائفي

هامة نحو تأسيس إطار عمل يتيح مجالات تعاون بناءة ومثمرة  مع سوق أبوظبي العالمي خطوة  

على وحدة أهدافنا التنظيمية، وتعزز دور قوانيننا في حماية المذكرة بين الطرفين، كما تؤكد 

 لأسواق".صلابة ممارساتنا التنظيمية في ا تزيدالمستثمرين، و

       



 

مؤسسات رأس المال في بلدينا الشقيقين بتاريخ طويل من علاقات التعاون  ترتبط: "وأضاف

الثنائي، ونحن سنواصل العمل لتعزيز وترسيخ هذه العلاقة الأخوية المميزة. ونلتزم في هيئة الأوراق 

بتعزيز  ،للمملكة الأردنية الهاشميةجابية وبعيدة المدى المالية الأردنية عبر العمل وفق الرؤية الاي

  ة".المطبقتنظيمية القوانين والسوق رأس المال عبر الارتقاء بالفعالية التشغيلية وتطوير 

 

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يواصل عبر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة المختلفة 

المعنية محليا  وعالميا ، بناء العلاقات الثنائية وبحث مجالات مع الهيئات التنظيمية والأطراف 

 التعاون المشترك لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي جديد في أبوظبي.

 

 –انتهى  -
 
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية:

تتولى هيئة الأوراق المالية الأردنية مسؤولية تنظيم عمل سوق الأوراق المالية في الأردن منذ منحها تلك الصلاحية 

المشاركين في سوق الأوراق  تمحور أهدافها وفقا  للقانون في حماية المستثمرينت. و1997في الأول من سبتمبر لعام 

رأس  قيضمن تحقيق الكفاءة، والعدالة، والشفافية، وحماية سو المالية، وتطوير وتنظيم عمل سوق رأس المال بما

 واجهها.المال من المخاطر التي قد ي

  ومركز إيداع الأوراق المالية،، بورصة عّمانوتشمل الهيئات والأطراف الخاضعة للسلطة الرقابية للهيئة كلا  من، 

المشتركة، والاشخاص  وصناديق الاستثماروالجهات الطارحة للأسهم، وشركات الاستثمار والخدمات المالية، 

تخضع كافة هذه الأطراف لعمليات التفتيش التي تنفذها الهيئة، ومتطلبات التدقيق ، حيث المسجلين الطبيعيين

 الداخلي لسجلات ومستندات العمل.

. كما شغلت "IOSCOالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "تعد هيئة الأوراق المالية الأردنية عضو عادي في 

 2002" خلال الفترة من EXCOM"، وعضوية اللجنة التنفيذية "EMCمنصب نائب الرئيس عن لجنة الأسواق الناشئة "

 /http://www.jsc.gov.joللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:  .2008وحتى 

 أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق 

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في  .2015أكتوبر من عام 

السوق جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل 

موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا  محوريا  في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز 

وب الأوسط، وأفريقيا، وجنرائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق 

 آسيا.

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 من 

ويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مست

 القانون الإنجليزي العام.

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

نة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات الثروات، وإدارة الأصول، علما  بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرو

 مع مرور الوقت، وفقا  لاحتياجات السوق.

http://www.jsc.gov.jo/


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

"، "فورسيزونز أبوظبيكلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق  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 

ق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية الطويل، حيث تسهم كافة هذه المراف

 في العاصمة أبوظبي.

 ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي.
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 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:

  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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