
  

 

 

 

 لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون والاجراءات الأمنية

مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي ومركز المتابعة والتحكم 

 بأبوظبي
 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعت سلطة التسجيل : وق  2018يوليو  08أبوظبي، 

في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مركز المتابعة والتحكم بأبوظبي، لتعزيز التنسيق المشترك حول 

 ضمنوالتعاون في المجالات ذات الصلة بالامتثال لإجراءات المتابعة والتحكم تبادل المعلومات 

 المنطقة المالية الحرة للسوق.

 

التي وقعها كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل وتؤسس المذكرة 

لسوق أبوظبي العالمي، وسعيد سيف النيادي، المدير العام لمركز المتابعة والتحكم بأبوظبي، 

لمنصة استراتيجية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمهام والواجبات، وتقارير الامتثال، وتأكيد 

 والتحقق منها في حالات عدم الامتثال.  صحة المعلومات

 

والتحكم ضمن منطقة  المتابعةالمعايير المتكاملة والشاملة لمركز  وتتيح المذكرة تطبيق

بما  والمتابعةاختصاص سوق أبوظبي العالمي، وتمكين الطرفين من تنظيم اجراءات التحكم 

يضمن امتثال المؤسسات العامة والخاصة العاملة في السوق لمعايير المراقبة المحددة، 

وتوظيف موارد وامكانات كل طرف للتعاون في جمع الأدلة واجراء التحقيقات في المؤسسات 

 العامة والخاصة بالسوق عند الضرورة.

 

تباع منهجية تواصل مفتوح عبر ا وتسعى الاتفاقية الجديدة لتفعيل جوانب العمل المشترك

وشامل لتبادل وجمع المعلومات المتصلة بالتزامات جميع الأطراف، واطلاق الحملات التوعوية 

الموجهة للمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في السوق، وتنفيذ المبادرات المشتركة لتطوير 

 القدرات والمهارات المهنية والتقنية لموظفي الجانبين.

 

: "تتيح بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالميوقال ظاهر 

المتبعة المراقبة اجراءات معايير وتعزيز  بأبوظبي لنا مذكرة التفاهم مع مركز المتابعة والتحكم

من خبرات وتقنيات المركز لتحقيق  للاستفادةفي السوق، وتفعيل التعاون والعمل المشترك 

رجوة. وستساهم المعايير المعززة للسلامة والأمن في زيادة ثقة المستثمرين الأهداف الم

  في السوق وفي أبوظبي بشكل عام".وقطاعات الأعمال 

 

: "تساهم من جانبه، قال سعيد سيف النيادي، المدير العام لمركز المتابعة والتحكم بأبوظبي

مذكرة التفاهم بين مركز المتابعة والتحكم وسوق أبوظبي العالمي في تحقيق العديد من المزايا 

 التي تضمن توفير بيئة عمل حيوية تتسم بأعلى درجات السلامة والأمان والالتزام بتطبيق أفضل 
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الفعال  المعايير والممارسات ذات الصلة. كما تؤسس لمنصة رسمية تمكن الطرفين من الحوار

وتبادل المعلومات حول قضايا المتابعة والتحكم وتطوير المبادرات التي تعزز جوانب التعاون 

 المشترك وترسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي وتجاري عالمي".

 

 

يذكر أن الامتثال لمتطلبات الأمن والسلامة يشكل أحد العناصر الأساسية لسوق أبوظبي 

توقيع عملياته ومجتمعه المتنامي، حيث يؤسس ة وشفافية العالمي لضمان الحفاظ على نزاه

علاقة تعاون رسمية بين السوق ومركز المتابعة والتحكم بأبوظبي لضمان امتثال ل مذكرة التفاهم

كافة المؤسسات العاملة في سوق أبوظبي العالمي مع معايير واشتراطات المركز بما يرسخ 

 معايير وممارسات الأمن والسلامة.تتبع أعلى حيوية  عملمكانة السوق كبيئة 

 

 

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

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

 .وغيرها من مناطق العالم يافي الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آس

 

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، 

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

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

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

ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية أطر تنظيمية 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 

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

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

 

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

 ني سكنية، وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباكلم مربع(،  1.14هكتار ) 114مساحة إجمالية تبلغ 
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للمزيد من المعلومات حول سوق ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 

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

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 عفراء الراشدي

 853 3338 2 971+  الهاتف:رقم 

 afra.alrashdi@adgm.com  البريد الإلكتروني:
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