
   

 

 

 
        خبر صحفيخبر صحفيخبر صحفيخبر صحفي

        
مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي والسلطة المالية في جزر مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي والسلطة المالية في جزر مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي والسلطة المالية في جزر مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي والسلطة المالية في جزر 

        لتعزيز التعاون المشتركلتعزيز التعاون المشتركلتعزيز التعاون المشتركلتعزيز التعاون المشترك    كايمانكايمانكايمانكايمان
 

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي والسلطة : : : : 2016201620162016يونيو يونيو يونيو يونيو     14141414أبوظبي، أبوظبي، أبوظبي، أبوظبي، 
المشترك وتبادل المعلومات ، مذكرة تفاهم لتحديد إطار عمل للتعاون كايمانالمالية في جزر 

ى معايير الممارسات التنظيمية واDFمتثال المتبع من كDE الطرفين. وتم توقيع  ةالثنائي بما يعزز أعل
يونيو الجاري من جانب سيندي سكوتDEند، العضو المنتدب للسلطة المالية في جزر  9المذكرة يوم 

  لخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم اكايمان
  

ى المذكرة لDEرتقاء بمفاهيم النزاهة، والكفاءة، والسDEمة المالية للمؤسسات المالية عبر  وتسع
ى المعامDEت المالية العابرة للحدود، والتصدي  تحسين مستوى التنظيم الفعال، وتعزيز الرقابة عل

  .كايمانوظبي العالمي وجزر للممارسات اDFحتيالية والمحظورة في سوق أب
  

  وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:
"يلتزم سوق أبوظبي العالمي دوماً ببناء \]اكات تعاون وثيقة مع الجهات التنظيمية العالمية 
ى نزاهة السوق.  ى معايير وممارسات الخدمات المالية حول العالم والحفاظ عل لترسيخ أعل

بما يعزز  كايمانوستمكننا هذه المذكرة من تطوير عDEقة عمل وثيقة مع السلطة المالية لجزر 
ءة واستجابة وحسن تنظيم بيئة العمل المتميزة التي نقدمها للc]كات والمؤسسات اbFعضاء كفا

  في السوق ومختلف اbFطراف المعنية".
  

"يg] السلطة  ::::كايمانكايمانكايمانكايمانسيندي سكوتDEند، العضو المنتدب للسلطة المالية في جزر سيندي سكوتDEند، العضو المنتدب للسلطة المالية في جزر سيندي سكوتDEند، العضو المنتدب للسلطة المالية في جزر سيندي سكوتDEند، العضو المنتدب للسلطة المالية في جزر من جانبها قالت، من جانبها قالت، من جانبها قالت، من جانبها قالت، 
ي العالمي، التي تحمل أهميًة عملية توقيع هذه المذكرة مع سوق أبوظب كايمانالمالية في جزر 

وتأتي في توقيت مناسب وتضاف للقائمة المتزايدة من مذكرات التفاهم المشابهة التي وقعتها 
السلطة مع نظيراتها من الهيئات التنظيمية في عدد من أهم اbFسواق العالمية. وسيكون تعاوننا 

ى فرض رقابة مع سوق أبوظبي العالمي مفيداً لنا وبشكل محدد في تعزي ز قدرات كDE الطرفين عل
عالمية أكثر كفاءة وفاعلية في سياق البيئة المالية العالمية المتزايدة التعقيد التي نعمل فيها اليوم. 

  ونتطلع في هذا الصدد للعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في سوق أبوظبي العالمي".
  

 
ى  -   - انته

  
  

  

 



        مDEحظات للسادة المحررينمDEحظات للسادة المحررينمDEحظات للسادة المحررينمDEحظات للسادة المحررين

        المالية في جزر كايمان:المالية في جزر كايمان:المالية في جزر كايمان:المالية في جزر كايمان:نبذة عن السلطة نبذة عن السلطة نبذة عن السلطة نبذة عن السلطة 

، حيث تأسست كهيئة ذات شخصية اعتبارية 1997أطلقت السلطة المالية في جزر كايمان عملياتها في اbFول من يناير لعام 
أصبحت السلطة تعمل بشكل  2003بموجب قانون السلطة المالية الصادر في نفس اليوم. وفي شهر مارس من عام 

  .2003لية المعدل لعام مستقل بموجب قانون السلطة الما

ى أربعة وظائف رئيسة تشمل:   وترتكز أعمال السلطة المالية في جزر كايمان عل

 الوظائف المالية: وتشمل اصدار وسحب العملة المالية لجزر كايمان وإدارة احتياطات النقد. -
ى الخدمات المالية، ومراقبة اDFمتثال مع  - أنظمة مكافحة غسيل اbFموال، التنظيم: المهام التنظيمية والرقابية عل

 واصدار كتيب تنظيمي حول السياسات واDFجراءات، واصدار القواعد والبيانات حول المبادئ والتوجيهات.
التعاون:  تقديم المساعدة للهيئات التنظيمية العالمية بما يشمل تفعيل مذكرات التفاهم لتحقيق اDF\]اف  -

 الموحد.
 حكومة فيما يتصل بالجوانب المالية والتنظيمية ومجاDFت التعاون.اDFستشارات: تقديم اDFستشارات لل -

ى زيارة الموقع اtFلكتروني للسلطة المالية لجزر كايمان:    www.cimoney.com.kyللمزيد من المعلومات، يرج

    نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

المالي الدولي في عاصمة دولة اtFمارات، بموجب قانون اتحادي صادر في عام  تأسس سوق أبوظبي العالمي، المركز
 .2015أكتوبر من عام  21. وفتح السوق أبوابه لممارسة اbFعمال في يوم 2013

وجاء إطDEق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اtFمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. 
سوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي اDFقتصادية، حيث يلعب السوق، من خDEل موقعه اDFستراتيجي في قلب كما يشكّل ال

ى الصعيد  أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لbEعمال والتمويل عل
Fق ا[cقتصادات المتنامية في الDFوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.الدولي، يرتبط مع اb 

ومن خDEل سلطاته المستقلة الثDEث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 
العالمي، سُيمكُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الc]كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 

مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تc]يعية تستمد قواعدها من القانون ال�]ائب، وأطر تنظيمية ذات 
 اtFنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثDEثة مجاDFت رئيسية، هي: الخدمات الم�]فية الخاصة، وإدارة الثروات، 
مرونة ليتمكن من إطDEق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وإدارة اbFصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من ال

 وفقاً DFحتياجات السوق.

ى مساحة إجمالية تبلغ  كلم  1.14هكتار ( 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد عل
قق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج مربع)، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وش

ى التخص�� "كليفDEند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات  الوDFيات المتحدة اbFمريكية للمستشف
ى المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه  ى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية واDFقتصادية عل مكتبية من الدرجة اbFول

  رافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي. الم

 www.adgm.comللمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع اtFلكتروني:

  

ى التواصل مع: ى التواصل مع:لDEستفسارات اtFعDEمية، يرج ى التواصل مع:لDEستفسارات اtFعDEمية، يرج ى التواصل مع:لDEستفسارات اtFعDEمية، يرج         لDEستفسارات اtFعDEمية، يرج

        راشد محمد الشعاليراشد محمد الشعاليراشد محمد الشعاليراشد محمد الشعالي

  888 3338 2 971+رقم الهاتف:  
  mom.cdga@rashid.shaaliالبريد اtFلكتروني: 

  
        ميرنا حجازيميرنا حجازيميرنا حجازيميرنا حجازي

  888 3338 2 971+رقم الهاتف:  



    mocm.dg@amirna.hijaziالبريد اtFلكتروني: 


