
 

 بيان صحفي 

توقيع اتفاقية بين سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق 

أبوظبي العالمي ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية 

 لتعزيز التعاون الدولي عبر الحدود

 

  لتسهيل تطوير وظائف التسجيل لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى  بيان تعاون

 العالمي ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية سوق أبوظبي

 

   السلطتان تشاركان في أنشطة مفيدة للطرفين تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود بين

 جزر فيرجن البريطانية وأبو ظبي

 

أبرمت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي  - 2020ديسمبر  17أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 ورقة تعاونالعالمي، المركز المالي الدولي الحائز على جوائز في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

مع لجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية، حيث تهدف السلطتان إلى تعزيز التعاون الدولي عبر 

كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس  بيان التعاونطانية. ووقّع الحدود بين أبوظبي وجزر فيرجن البري

التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وجنيفر بوتر كويستيلز، المدير العام باإلنابة للجنة 

 الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية.

بي العالمي ولجنة جزر فيرجن وكجزء من االتفاقية، ستتعاون كل من سلطة التسجيل في سوق أبوظ

البريطانية للخدمات المالية في العديد من األنشطة المتنوّعة التي تهدف إلى دعم وظائف التسجيل 
المشتركة. ومن أبرز هذه الوظائف تقديم الخبرات الضرورية في األطر التكنولوجية واإلجرائية الخاصة بكل 

والياتهم القضائية، وتقديم الدعم الرامي إلى تكامل منهما، وتسهيل األنشطة القابلة للتطبيق ضمن 

 المعايير الدولية مع أفضل الممارسات عبر عملياتهم.

وتعليًقا على االتفاقية، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في 

لية بمثابة دليل إضافي "يعدّ اتفاقنا مع لجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات الما سوق أبوظبي العالمي:

على جهودنا لضمان الحفاظ على عالقات فعّالة ومفيدة للطرفين بين أبوظبي وأصحاب المصلحة الماليين 

على الصعيد الدولي. وسنعمل من خالل هذه االتفاقية على تعزيز التزام سلطة التسجيل في سوق 

ها وتعزيز عروضها باستمرار، بما يخدم أبوظبي العالمي على المدى الطويل، من أجل تطوير محفظة شركائ

تفويضها الشامل كوظيفة تسجيل رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد لعبت الشراكات 

المتعدّدة التي تم تشكيلها مع المؤسسات التقدمية ذات التفكير المماثل خالل رحلة نمو سوق أبوظبي 

الي دولي. أما هذه االتفاقية، فهي غاية في األهمية في هذا العالمي دورًا أساسيًا في تطوّره كمركز م
المجال. من هنا، فإننا على ثقة من ان هذه الشراكة ستؤدي إلى ارتباطات مثمرة بين سوق أبوظبي 

العالمي ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية، ال سيما انها ستحفّز المزيد من الجهود التعاونية بين 

 تين".كال السلط

وكجزء من االتفاقية، ستوفّر سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ولجنة لبعضهما البعض فرص 

التدريب واإلعارة، كما سوف يسهّالن االتصاالت المتكررة التي من شانها تحقيق مصالحهما الفضلى. 

معايير الدولية، باإلضافة وسيتبادل الطرفان األفكار حول مختلف األمور، والتي تتضمّن التطوير المستمر لل

إلى تبادل الخبرات حول األحداث العامة والمساعدة في الترحيب بمندوبي كل من سلطة تنظيم الخدمات 



 

المالية لدى سوق أبوظبي العالمي ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية الذين يودّون تنفيذ 

 أنشطة التسجيل في كل من الواليات القضائية.

، وهي السلطة التنظيمية 2001لجنة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية في عام  تأسست

الحصرية لجزر فيرجن البريطانية، ال سيما أنها مسؤولة عن اإلشراف على جميع شركات الخدمات المالية 

 العاملة في نطاق واليتها القضائية.

 -نتهىا-

 

 سوق أبوظبي العالمي

 

 21العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في  افتُتح سوق أبوظبي

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة 2015أكتوبر 

لٍ النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال، وحلقة وص

 استراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

 

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي 

وتداول المشتقات المالية والسلع  والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي  واالبتكار

العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114ية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مال

 

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة 

في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد 

صل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ح

ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في 

 المنطقة.

 

 

 

 

 


