
  

 

 بيان صحفي

 

وقعان مذكرة تفاهم المالية العالمية ي تورونتوسوق أبوظبي العالمي وشركة 

 الشراكةلتعزيز علاقات 

: وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي مذكرة  تورونتو ، أبوظبي،  2019أكتوبر    28

بين القطاعين   نتيجة لشراكةتأسست  أكبر مؤسسة مالية في كنداالمالية العالمية،    تورونتو تفاهم مع شركة

. وتسهم المذكرة الجديدة في تعزيز التعاون بين الجهتين من خلال مبادرات مشتركة لدعم نمو  العام والخاص

التنفيذي لسلطة تنظيم  ريتشارد تنج، الرئيس  وقد وقع على الاتفاقية كل من . تورونتو السوق في أبوظبي و

مهرجان فينتك  وذلك على هامش    المالية العالمية   تورونتو   الخدمات المالية وجينيفر رينولدز، رئيس شركة 

 . 2019أبوظبي  

  هذه الاتفاقية في إطار جهودنا لتطوير علاقات التعاون مع شركة تأتي: "ريتشارد تنج وفي هذه المناسبة، قال  

لفرص في مجال التكنولوجيا  لمزيد من اا لتوفير الجهود  سنعمل على تعزيز المالية العالمية، حيث   تورونتو

  كلا  المالية وإدارة الأصول والتمويل المستدام بما يلبي متطلبات الشركاء الاستراتيجيين واحتياجات السوق في

 البلدين."

لتوفير المزيد  : "يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع سلطة تنظيم الخدمات المالية جينيفر رينولدز ومن جانبها قالت  

سلطة تنظيم الخدمات المالية اهتمامنا وتركيزنا على الابتكار والتمويل وتطوير كوننا نشارك  من فرص التعاون

 "أسهمت في تحقيق هذه الشراكة.تكاملة عمل مبيئات توفيرنا لالمواهب إلى جانب 

توفر مذكرة التفاهم الجديدة منصة لكلا الجهتين لتبادل الخبرات والآراء حول التشريعات وأطر العمل والأنظمة  

التنظيمية وأفضل الممارسات التي تخدم احتياجات رواد الأعمال في كلا السلطتين. كما سيبحث الطرفان  

 وتعزيز النمو في كلا السوقين. رأس المالي البشري وتطوير المواهب ية مشاريع وأنشطة مشتركة لتنم

 

 انتهى 

 

 

 



  

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي 

. وجاء  2015أكتوبر من عام  21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 

العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا  إطلاق سوق أبو ظبي 

ا  محوريا من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دور 

ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط،  محوريا في ترسيخ مكانة أبو 

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ  .وأفريقيا، وجنوب آسيا

أطر تنظيمية ذات  ضمن المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات

وينشط سوق أبو ظبي العالمي   .مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العام 

المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علما بأن السوق سيتمتع بدرجة  بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات 

للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي  .عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقا لاحتياجات السوق
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