
  

 

 2016 فبراير 17  صحفي بيان

  تفاهم مذكرة يوقعان العالمي أبوظبي وسوق المالية للخدمات جيرسي لجنة
 

 وتهدف .2016 فبراير 17 في مع تفاهم مذكرة المالية للخدمات جيرسي لجنة و العالمي أبوظبي لسوق المالية الخدمات تنظيم سلطة وقعت

 سالمةو استقرار على للحفاظ المعلومات وتبادل الرقابية األمور بشأن التعاون من التنظيمية الهيئات تمّكن رسمية آلية إرساء إلى مذكرةال

  منهما. لكل المعني المال رأس سوق في المالية األنظمة

 

 جيرسي جنةلل العام المدير و العالمي أبوظبي لسوق المالية الخدمات تنظيم لسلطة التنفيذي الرئيس تينج، وريتشارد هاريس، جون وقع وقد

 أبوظبي. في العالمي أبوظبي سوق مبنى في رسمي توقيع حفل في التفاهم مذكرة المالية، للخدمات

 

 هو به نقوم الذي العمل في المهمة العناصر "أحد قائال: المالية للخدمات جيرسي للجنة العام المدير هاريس، جون صرح المناسبة، وبهذه

 تركةالمش طموحاتنا عن تعبر المذكرة وهذه وتعزيزها. جيرسي سمعة حماية على نفسه الوقت في والعمل السوق إلى الوصول سبل تسهيل

 من معا وسنعمل رائد عالمي مالي مركز إلى سيتطور العالمي أبوظبي سوق أن من ثقة على ونحن األجل. طويلي وتعاون شراكة إقامة في

         الدولية." التنظيمية بالمعايير ذاته الوقت في االلتزام مع والتعاون والتطوير اراألفك تبادل أجل

 

 المالية خدماتال تنظيم سلطة جهود إطار في هذه التفاهم مذكرة تأتي" العالمي: أبوظبي لسوق التنفيذي الرئيس تينج، ريتشارد قال جانبه ومن

 من ديدالع في العولمة تنامي ومع األخرى. الدول في نظرائنا مع الدولي التواصل وتعزيز تعاونية وترتيبات اتفاقات إلبرام المتواصلة

 مراقبة من يمّكننا محوريا   أمرا   ُتعد األخرى التنظيمية الجهات من ومثيالتها المالية للخدمات جيرسي لجنة مع شراكتنا فإن األسواق،

 ألسواقا وتكامل العمالء حماية استمرار في األساس حجر بمثابة التعاونية الترتيبات هذه وتعد  عليها. واإلشراف القضائية اختصاصاتنا

 تلبية أجل من ةواالستجاب التنظيم عالية مالية بيئة على فاظللح المالية للخدمات جيرسي لجنة مع جنب إلى جنبا   العمل إلى نتطلع ونحن المالية.

 "السواء. على ومساهمينا أعمالنا احتياجات

 

 يمتنظ وسلطة المالية للخدمات جيرسي لجنة بين األجل طويل التعاون تسهيل إلى يهدف عمل إلطار رسمي بشكل التفاهم مذكرة تؤسس

   ين.القضائي االختصاصين كال في الدولية التنظيمية والممارسات المعايير أعلى على والحفاظ بتعزيز التزامهما ودعم المالية الخدمات

 

  انتهى.

 

 


