
  

 

 

 

مذكرة تفاهم بين "أبوظبي العالمي" وهيئة مالطا المالية لتعزيز توقيع 

 التعاون المشترك

 

وقع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة : 2016نوفمبر  24أبوظبي، 

مع هيئة مالطا المالية، الجهة المسؤولة عن تطوير مركز مالطا المالي، لتعزيز التعاون حول  تفاهم

المبادرات ومجالات العمل المشترك الهادفة لتنمية الأسواق المالية للجانبين. ووقع الاتفاقية كل من 

لطة تنظيم فيذي لس، رئيس مجلس إدارة هيئة مالطا المالية، وريتشارد تنج، الرئيس التنكينيث فاروغيا

الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بحضور معالي الدكتور إيمانويل ماليا، وزير 

 التنافسية والرقمية والاقتصاد والخدمات في مالطا.

وتسهم المذكرة في تفعيل وتوسيع مجالات التعاون فيما يتصل بالخدمات المالية والممارسات 

التنظيمية المتبعة في أسواق الجانبين، كما تحدد إطار عمل شامل لتبادل المعلومات الرئيسة، 

وتشارك المعرفة والخبرات حول سبل تطوير قطاع الخدمات المالية والشؤون التنظيمية. وتتيح 

وظف لتي تا مشتركةالتدريب الللطرفين فرص العمل الوثيق لتطوير وتنفيذ مبادرات أيضاً ذكرة الم

  للجانبين. دعم مجالات التنمية في الأسواق الماليةبرات الموارد البشرية المتاحة، وتطاقات وخ

تشكل  " :وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي

هذه المذكرة تأكيداً على أهمية شراكتنا الجديدة مع هيئة مالطا المالية بما يعكس التزامنا المستمر 

بتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية. ونسعى عبر تسخير جهودنا المشتركة وتعاوننا الوثيق، لتمكين 

ل المنصة المتكاملة الشركات والمؤسسات المالية من توسيع رقعة تواجدها العالمي من خلا

والمعترف بها دولياً لسوق أبوظبي العالمي التي ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير العالمية. 

للتعاون مع شركائنا الجدد في مالطا لدعم مختلف قطاعات الأعمال والأطراف المعنية ونتطلع 

 تحقيق أهدافهم التنموية المنشودة". وتمكينهم من

: "يعد توقيع هذه المذكرة خطوًة كينيث فاروغيا، رئيس مجلس إدارة هيئة مالطا الماليةمن جانبه، قال 

أيضاً أداة تحفيز فعالة مهمًة لنا لتعزيز علاقات تعاوننا المستمرة مع سوق أبوظبي العالمي، وهي 

شراكات محلية، وهو الأمر الذي يسعدنا  ذولترسيخ صورتنا في منطقة الخليج كمركز مالي أوروبي 

وسنسعى دوماً لتطويره والحفاظ عليه. ونتطلع للعمل الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي، وتشارك 

لتعاون اوتفعيل سبل خبراتنا العالمية في قطاع الخدمات المالية بما يتماشى مع أهدافنا المشتركة، 

ء جسور التواصل مع الشركات والأطراف المالية في في كلا الجانبين، وبنا بين المؤسسات المالية

 مالطا المهتمة بفرص العمل المتاحة عبر منصة سوق أبوظبي العالمي".

 -انتهى  -

 

 

 



 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن هيئة مالطا المالية:

ن مالطا المالي على المستويي، تأسست بهدف الترويج لمركز غير ربحيةعامة وخاصة تعد هيئة مالطا المالية، مؤسسة 

سواءً من القطاع المالي أو القطاع الحكومي  ،الداخلي والخارجي. وتجمع الهيئة العديد من الموارد والأطراف المعنية معاً 

وحديث، وإطار عمل تنظيمي ومالي فعال يحقق النمو والازدهار  متكامللضمان حفاظ مالطا على نظام قانوني 

هيئة مالطا المالية مع مجموعة من الجمعيات المؤسسة التي إدارة ي. ويعمل أعضاء مجلس للقطاع المالي المالط

الطا وجمعية مرابطة صندوق الصناعة المالطي، وكلية وسطاء الأوراق المالية، وجمعية المصرفيين المالطيين،  تضم،

ة، وجمعية إدارة التأمين المالطي، حيث وسطاء التأمين، ومعهد المهنيين العاملين في الخدمات الماليورابطة للتأمين، 

يلتزم أعضاء الهيئة والمؤسسات الشريكة بالعمل على تعزيز مكانة مالطا كمركز رائد للخدمات المالية ومجالات الأعمال 
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 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 

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

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

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

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 

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

 الإنجليزي العام.

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

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

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

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

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

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

يث ل، حومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطوي

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

 أبوظبي.

 ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي.
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