
 

 

 

 

 

االعالميیةاالتنافسيیة معايیيیر ووفق أأعلى  االطريیفي : االمذكرةة تعززز جهھودد االهھيیئة لتمكيین أأسوااقق االمالل بالدوولة  

سلطة تنظيیم االخدماتت االماليیة بسوقق أأبوظظبي االعالميمذكرةة تفاهھھھم بيین هھھھيیئة ااالووررااقق االماليیة وواالسلع وو  

 

من سلطة تنظيیم االخدماتت االماليیة بسوقق أأبوظظبي االعالمي ووذذلك مع مذكرةة تفاهھھھم  ووقعت هھھھيیئة ااالووررااقق االماليیة وواالسلع 
ررجة بهھا ااإلشراافف على ااألسوااقق االماليیة وواالشركاتت االمد وواالتعاوونن بيین االطرفيین في مجاالتت تباددلل االمعلوماتت أأجل تحقيیق 

االتعاوونن وواالتفاهھھھم من خاللل إإططارر عمل يیهھيیئ سبل  ووحمايیة االمستثمريین ٬، وواالتعاوونن في مجالل االرقابة ووشركاتت االوساططة االماليیة
االمشتركك  

ووسعاددةة أأحمد علي االصايیغ  االتنفيیذيي لهھيیئة ااألووررااقق االماليیة وواالسلع رئيیسعبد هللا االطريیفي االووقع مذكرةة االتفاهھھھم سعاددةة  
رريیتشارردد تيینج االرئيیس االتنفيیذيي لسلطة تنظيیم االخدماتت االماليیة في ررئيیس مجلس إإددااررةة سوقق أأبوظظبي االعالمي ووبحضورر 

.سوقق أأبوظظبي االعالمي  

ووضحت لوضع إإططارر عملي ووتحديید نطاقق االتعاوونن بيین االهھيیئة ووسوقق أأبوظظبي االعالمي ووفق بنودد ووتأتي مذكرةة االتفاهھھھم 
االتنسيیق وواالتعاوونن في توفيیر االمعلوماتت االتي من شأنهھا مساعدةة االطرفف ااآلخر في  مجاالتت االتعاوونن وواالتنسيیق ووأأهھھھمهھا :

ااألسهھم ووكذلك على عمليیاتت االمقاصة وواالتسويیة وومتابعة  ااإلشراافف وواالرقـابة على أأسوااقق٬، أأددااء مهھامهھ االتنظيیميیة 
تعزيیز ووضمانن تأهھھھيیل ووكفاءةة ااألشخاصص االمرخصيین مع االعمل على  ٬، االتزاامهھم بالقواانيین وواالنظم االصاددررةة بهھذاا االشأنن

 االتعاوونن٬، وواالمنتجاتت االماليیة االماليیة لألووررااقق االمشتركك وواالتروويیج االطرحح بشأنن وواالتنسيیق االتعاوونن٬،  ررفع مستوااهھھھم االمهھني
نفاذذ االقواانيین ووااألنظمة ووااللواائح االتعاوونن وواالتنسيیق إل٬، االماليیة ااألووررااقق بقطاعع االمرتبط االتشريیعي االمجالل في وواالتنسيیق

االمتعلقة بعمليیاتت ااإلصداارر وواالتعامالتت ووااالستشاررااتت االمتعلقة باألووررااقق االماليیة ووكذلك تلك االمتعلقة بأيي منتجاتت 
 للمؤسساتت بالنسبة االمشتركة االماليیة وواالخدماتت ااألنشطة ترخيیص إإجرااءااتت شأننب وواالتنسيیق االتعاوونن٬، ىىااستثمارريیة أأخر

  ووجراائم غسل ااألمواالل.االتعاوونن وواالتنسيیق لمنع ووكشف أأنشطة ٬، ططرفف كل ووررقابة إلشراافف تخضع االتي

االخدماتت تنظيیم ارر سعاددةة عبدهللا االطريیفي بعد توقيیعهھ على مذكرةة االتفاهھھھم االى أأنن االتعاوونن ووتنسيیق االجهھودد مع سلطة ووأأش
تفعيیل ددووررهھھھا االرقابي ووبالدوولة  أأسوااقق االمالل تطويیرتمكيین ووفي االماليیة بسوقق أأبوظظبي االعالمي يیعززز جهھودد االهھيیئة 

يیتسم بالصالبة وواالتنوعع وواالتنافسيیة  ووططني خلق ااقتصاددٍ لتنفيیذ ررؤؤيیة االقيیاددةة االرشيیدةة وواالمساهھھھمة في  عليیهھا ااإلشراافي وو
	االعاليیة ووفق ااررقى االمستويیاتت االعالميیة.     

في االماليیة االخدماتت تنظيیم من االهھيیئة ووسلطة للجهھودد االتي ستبذلل  ووأأضافف االطريیفي االى اانن االمذكرةة ستشكل إإططاررااً 

ووسالمة االتعامالتت في شفافيیة من شانهھا اانن تعمق االتي وو يیةة وواالتشريیعيیاالرقابتفعيیل ااالددوواارر وولتعاوونن ووتباددلل االمعلوماتت اا

ااالررتقاء  هھم فيمما سيیس من االحمايیة للمستثمريین ااً مزيیدوفر تسوواالمنطقة االماليیة االحرةة ستنشأ في  ررأأسس مالليي سوقق أأ

.االعالميیة فيیهھا ووفق أأعلى االمعايیيیربمستوىى ااالددااء   

تعزيیز أأووااصر االتعاوونن على أأهھھھميیة سعاددةة أأحمد علي االصايیغ ررئيیس مجلس إإددااررةة سوقق أأبوظظبي االعالمي  شدددمن جانبهھ 
في ددفع عجلة االنمو ااالقتصادديي ألبوظظبي ووعمومم االمنطقة ال نظرااً لدوورر ذذلك بيین مختلف االجهھاتت وواالهھيیئاتت االتنظيیميیة 



سوقق مذكرةة االتفاهھھھم االتي ووقعهھا أأووضح أأنن سيیما في بيیئة ااألعمالل االحاليیة االتي تتسم بالديیناميیكيیة وواالتغيیرااتت االمتساررعة. وو
إإنجاززااً هھھھاماً ووخطوةة على االطريیق االصحيیح٬، حيیث تتماشى تماماً تمثل ة ااألووررااقق االماليیة وواالسلع مع هھھھيیئأأبوظظبي االعالمي 

مع ررؤؤيیة سوقق أأبوظظبي االعالمي االرااميیة إإلى االتحولل إإلى مركز مالي عالمي يیلبي ااحتيیاجاتت االمؤسساتت االعاملة في 
. هھا على مماررسة أأعمالهھا بكفاءةةدررتقطاعاتت االتجاررةة وواالخدماتت االماليیة وويیوفر لهھا بيیئة ددااعمة للنمو وويیعززز ق  

  

ألووررااقق اااالتزاامم هھھھيیئة تعكس االتفاهھھھم أأنن مذكرةة  رريیتشارردد تيینج االرئيیس االتنفيیذيي لسلطة تنظيیم االخدماتت االماليیةكد  فيیما أأ

االماليیة وواالسلع ووسلطة تنظيیم االخدماتت االماليیة في سوقق أأبوظظبي االعالمي بتعزيیز االتعاوونن االوثيیق فيیما بيینهھما بهھدفف ددعم 

ا االتنظيیميیة مهھتسخيیر خبرااتأأشارر إإلى أأنن االطرفيین يیسعيیانن إإلى . وورراائد تحويیل أأبوظظبي إإلى مركز مالي عالميجهھودد 

من ااالستفاددةة بثقة مما ااألططراافف االمعنيیة تمكيین بهھدفف  ا االمستمر بالتعاوونن وواالتنسيیقهھما وواالتزااممهھاالمشتركة وونقاطط قوت

هھ من منصة تنظيیميیة موثوقة ووعالميیة االمستوىى ووعلى ددررجة عاليیة من االدقة وواالكفاءةة في االعاصمة أأبوظظبي٬، اانوفريی

االطموحة على االمستويیيین ااإلقليیمي  اتحقيیق أأهھھھداافهھاالعاملة في سوقق أأبوظظبي االعالمي من  االمؤسساتت ددعم جهھوددووبالتالي 

  .وواالعالمي

تضمنت جهھة ااألنظمة االماليیة لدىى كل تباددلل االخبرااتت لالططالعع على أأجل تعزيیز قدررااتهھما على االتفاهھھھم االمشتركك وووومن 
ووتباددلل   لمؤتمرااتت االعامةمن خاللل االزيیاررااتت االتدرريیبيیة وواا إإلى ززيیاددةة تباددلل االدعم االفنياالطرفانن حاجة بنودد االمذكرةة 

االوفودد لدعم االتفاهھھھم االمشتركك بيینهھما ووااالططالعع عل أأفضل االمماررساتت االمتبعة.  

 

كررةة االتفاهھھھمم ..نبذذةة عنن ططررفي مذذ  

  )نططاقق االعملل: ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة( هھھھيیئة ااألووررااقق االماليیة وواالسلع: 

 ااإلماررااتت ووسووقق هھھھيیئة بشأنن 2000 لعامم) 4( ررقمم ااالتحادديي االقانوونن منن) 2( االماددةة بمووجبب وواالسلع االماليیة ااألووررااقق هھھھيیئة تأسستت
 أأسووااقق وولتنظظيیمم مهھامهھا لمماررسة االالززمة وواالتنفيیذذيیة االررقابيیة بالصالحيیاتت تتمتع عامة هھھھيیئة باعتباررهھھھا وواالسلع االماليیة لألووررااقق
ً  ددووررااً  االهھيیئة ووتلعبب االمتحددةة٬، االعرربيیة ااإلماررااتت ددوولة في وواالسلع االماليیة ااألووررااقق  ااألووررااقق لسووقق االمنظظمم االتططوورر ضمانن في أأساسيیا
ً  ووفعالل عاددلل بشكلل وواالسلع االماليیة 	 للددوولة. االتططوويیرر ووأأغررااضض ااالقتصادديیة ااألغررااضض مع تماشيیا  

 

 أأوو مقاصة دداارر أأوو ماليیة سووقق أأيیة أأنشططة على ووااإلشرراافف االررقابة مهھمة وواالسلع االماليیة ااألووررااقق لهھيیئة االررئيیسيیة االمهھامم ووتشملل
 أأعضاء بيینن االسليیمة االمماررسة ووتعززيیزز االماليیة باألووررااقق يیتعاملوونن االذذيینن ااألشخاصص مصالح حمايیة وومهھمة مرركززيي إإيیددااعع مؤؤسسة
 ووتشجيیع االسلع عقوودد أأوو االماليیة ااألووررااقق بتنظظيیمم يیتعلقق فيیما االقانوونيیة االتعدديیالتت ووااقتررااحح االمسجليینن ااألشخاصص ووكافة ااألسووااقق
.االمتحددةة االعرربيیة ااإلماررااتت ددوولة في االماليیة ااألووررااقق قططاعع تططوويیرر 	  

 

–سووقق أأبووظظبي االعالمي      سلططة تنظظيیمم االخددماتت االماليیة : (نططاقق االعملل : االمنططقة االماليیة االحررةة بإماررةة أأبووظظبي )  

أأبووظظبي في ددوولة ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة. ووقدد تمم تأسيیسس االسووقق؛ بووصفهھ  يیعدد سووقق أأبووظظبي االعالمي منططقة ماليیة حررةة بإماررةة 
)؛ لتعززيیزز مكانة أأبووظظبي؛ بووصفهھا مرركززااً ماليیاً عالميیا٬ً، 2013) لعامم (15منططقة ماليیة حررةة٬، بمووجبب االمررسوومم ااالتحادديي ررقمم (

.ووتنميیة ااقتصاددهھھھا٬، ووجعلهھا بيیئة جاذذبة لالستثماررااتت االماليیة وومساهھھھماً فعاالً في صناعة االخددماتت االماليیة على االصعيیدد االددوولي  



) لعامم 4نن قانوونن أأبووظظبي ررقمم () م10تنظظيیمم االخددماتت االماليیة االتابع لسووقق أأبووظظبي االعالمي٬، عمالً بالماددةة ( سلططةتمم إإنشاء 

 سلططةوولى االتت)٬، 2013) لعامم (4ووعمالً بقانوونن أأبووظظبي ررقمم (٬، 2013فبرراايیرر  19)٬، االذذيي ددخلل حيیزز االتنفيیذذ في 2013(

  االمسؤؤووليیة االتامة عنن تنظظيیمم االخددماتت االماليیة وواالنشاططاتت ذذااتت االصلة في االمنططقة االماليیة االحررةة.


