
  

 

 

 لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات المشتركة

التكنولوجية المالية مدينة غوجارات وسوق أبوظبي العالمي شراكة بين 

 الدولية
 

، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مذكرة سوق أبوظبي العالميوقع : 2017براير ف  27أبوظبي، 

 ةأحد أبرز مشاريع المناطق المالية والاقتصادي، التكنولوجية المالية الدوليةمدينة غوجارات تفاهم مع 

لتعزيز التعاون المشترك حول الجهود والمبادرات التي تدفع عجلة تطوير الأسواق الجديدة في الهند، 

المدير والرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية ووقع المذكرة كلاً من أجاي باندي،  المالية للجانبين.

المتخصصة في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة 

 سوق أبوظبي العالمي.في تنظيم الخدمات المالية 

 

تمتد لعدة عقود تشمل الجوانب مع الهند وراسخة وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات ثنائية وطيدة 

الاقتصادية والثقافية، كما يواصل الجانبان بشكل مستمر فتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة ضمن 

كرة هذه المذ. ويأتي توقيع يؤكد على عمق العلاقة بين الدولتين الصديقتين كافة القطاعات بما

لى التزام عيؤكد  كماالمدى الطويل بين أبوظبي والهند، على والمستمرة العلاقة المثمرة  ليجسد تميز

سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي، بترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق مجالات متقاربة 

 المالية في العالم.والهيئات للتعاون المشترك مع أبرز المراكز 

 

بوظبي العالمي ومدينة غوجارات التكنولوجية وتحدد بنود المذكرة إطار عمل شامل بين سوق أ

، والخدمات المالية، وأنظمة تبادل الرؤى والخبرات حول القطاعات المصرفيةلالمالية الدولية 

وتشريعات أسواق الأوراق المالية، بالإضافة للتعاون في مجالات وبرامج التدريب وإطلاق المبادرات 

ارات رأس المال البشري، وترتقي بنمو وازدهار الأسواق المشتركة التي تساهم في تطوير قدرات ومه

 المالية للجانبين.

 

 :وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي

يساهم النمو المستمر لاقتصادات الهند ودولة الإمارات في طرح مجالات وفرص تجارية واستثمارية "

ت والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وفتح آفاق متزايدة للتعاون والشراكة بين مميزة للشركا

وتأتي شراكتنا مع مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية في الوقت الذي باتت فيه الدولتين. 

 الأسواق تشهد تقارباً مستمراً والمؤسسات تسعى للعمل على مستويات عالمية".

 

 ة،ومختلف القطاعات المعنيوأضاف: "تتيح لنا هذه المذكرة العمل الوثيق مع شركائنا الجدد في الهند 

طلع ونتلتعزيز فرص التعاون العابر للحدود بين الشركات والمستثمرين في أبوظبي وغوجارات. 

 ين".لمساهمة هذه الشراكة في تفعيل مجالات العمل والتعاون لتطوير عمل ونمو أسواق الجانب

 

 

 

 

 



أجاي باندي، المدير والرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية المتخصصة في مدينة من جانبه، قال 

تمثل شراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي فرصة مميزة لكلا : "غوجارات التكنولوجية المالية الدولية

نمو  د التي تحققللعمل عن قرب لتطوير المجالات ذات الفائدة المشتركة، وتنسيق الجهو الطرفين

وازدهار مراكزنا المالية الدولية. وستساهم هذه المذكرة في دعم الخطط التنموية للشركات الواقعة 

 في أبوظبي وغوجارات وتمكينهم من توسيع أعمالهم في مناطق مختلفة".
 

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

وبحث  ،العلاقات الثنائيةوتطوير بناء والمراكز المالية في المنطقة والعالم، الهيئات التنظيمية 

 مجالات التعاون المشترك لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي في أبوظبي.

 

 

 –انتهى  -
 

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 :مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدوليةنبذة عن 

الية مدينة غوجارات التكنولوجية الملشركة "، المملوكة بشكل كامل مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدوليةتتولى 

كمركز دولي للخدمات المالية. وتعد تعمل في الهند " المحدودة، مسؤولية تطوير منطقة اقتصادية متخصصة الدولية

المدينة أول مركز مالي دولي في الهند يتم تأسيسه وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية المتخصصة في الهند الصادر 

، حيث أتاح القانون وما تلته من 2006، وتشريعات المناطق الاقتصادية المتخصصة المطبقة منذ عام 2005في عام 

ختلف قطاعات الأعمال الخدمية المتصلة بقطاعات المصارف، والتأمين، ومؤسسات أسواق تشريعات في تمكين م

 رأس المال من تأسيس أعمالهم في المناطق الاقتصادية المتخصصة في الهند.

 http://giftgujarat.in، الرجاء زيارة مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية للمزيد من المعلومات حول

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

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

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

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

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

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

ن خالية مالعالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة 

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

 الإنجليزي العام.

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

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

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

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

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

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

http://giftgujarat.in/


المدى الطويل، حيث ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على 

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.

  www.adgm.com المي، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيللمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي الع

 

 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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