
  

 

 خبر صحفي

مجلس الأوراق المالية سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم مع 

 والبورصات الهندي

 

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، اليوم مذكرة : 2016أغسطس  24أبوظبي، 

 هيلتسوحول الشؤون التنظيمية  ي الهند لتعزيز التعاونتفاهم مع مجلس الأوراق المالية والبورصات ف

 العابرة للحدود. المالية الأنشطة

 

المذكرة إطار عمل مشترك لتبادل المساعدة والمعلومات التنظيمية، والتعاون في العمليات  وحددت

الية بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أسواق الأوراق الإشرافية والرقابية على امتثال المؤسسات الم

رامج التدريب بالمالية والمشتقات لدى الطرفين. كما تتيح المذكرة للجانبين تضمين المبادرات الثنائية مثل 

 المشترك والمساعدة التقنية بما يعزز المعايير والممارسات التنظيمية العالية التي يتبعها الطرفين.

 

ق مجلس الأوراسندر راجان رامان، عضو مجلس الإدارة المتفرغ في من جانب في أبوظبي وتم توقيع المذكرة 

وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي  المالية والبورصات في الهند،

 العالمي.

 

حن "ن :مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهندعضو مجلس الإدارة المتفرغ في ، وقال سندر راجان رامان

سعداء بتوقيع هذه المذكرة التي تسهم في تعزيز تعاوننا الثنائي مع سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتوطيد 

ترابط الأسواق العالمية وتدويل عمل المؤسسات المالية، تزايد علاقاتنا مع سوق أبوظبي العالمي. وفي ظل 

عابر للحدود، وتبادل المعلومات لأغراض التدريب فعالة للتعاون ال شكل هذه المذكرة وسيلة  فإننا نأمل أن ت

 والدعم التقني، وتسهيل تدفق الاستثمارات العابرة للحدود بين الطرفين".

 

 من جانبه، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:

"يلتزم سوق أبوظبي العالمي في ظل عولمة أسواق رؤوس الأموال، ببناء علاقات ومجالات تعاون وثيقة 

مع الهيئات التنظيمية العالمية لتعزيز التعاون حول تسهيل الأنشطة المالية العابرة للحدود والمحافظة على 

ة الإمارات، مجالات وفرص استثماري سلامة الأسواق. وسيتيح النمو الاقتصادي المستمر لكل من الهند ودولة

 ."للمستثمرين من كافة أنحاء العالموواعدة مميزة 

 

خدم بما ي الأوراق المالية والبورصات في الهندعلاقتنا مع مجلس اليوم لتعزيز  تأتي هذه المذكرة" وأضاف:

يمكننا عبر تسخير و رؤوس الأموال لدى كلا الجانبين.  التطوير المتبادل لقطاع الخدمات المالية وأسواق

لعالمي ا سات المالية من توسيع رقعة تواجدهاجهودنا المشتركة وتعاوننا الوثيق، تمكين الشركات والمؤس

من خلال المنصة المتكاملة والمعترف بها دوليا  لسوق أبوظبي العالمي التي ترتكز على أفضل الممارسات 

 والمعايير العالمية". 

 

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

التنظيمية والأطراف المعنية محليا  وعالميا ، بناء العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشترك لتعزيز 

 مكانته كمركز مالي دولي جديد في أبوظبي.

 

 

 –انتهى  -

 

 

 



 المحررين: للسادةملاحظات 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 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 

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

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

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

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 

تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الضرائب، وأطر 

 الإنجليزي العام.

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

عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع  الثروات، وإدارة الأصول، علما  بأن السوق سيتمتع بدرجة

 مرور الوقت، وفقا  لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

ي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظب

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 الطويل، حيث 

كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة تسهم 

 أبوظبي.

 ويذكر بأنه أسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، بموجب قانون اتحادي.
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