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وحدة مواجهة غسل ا $موال والحا �ت المشبوهة في وحدة مواجهة غسل ا $موال والحا �ت المشبوهة في وحدة مواجهة غسل ا $موال والحا �ت المشبوهة في وحدة مواجهة غسل ا $موال والحا �ت المشبوهة في تفاهم بين تفاهم بين تفاهم بين تفاهم بين     مذكرةمذكرةمذكرةمذكرة
المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية     العربية المتحدةالعربية المتحدةالعربية المتحدةالعربية المتحدةا .مارات ا .مارات ا .مارات ا .مارات م-�ف م-�ف م-�ف م-�ف 

    في سوق أبوظبي العالميفي سوق أبوظبي العالميفي سوق أبوظبي العالميفي سوق أبوظبي العالمي
        

        غسل ا $موال ومكافحة تمويل ا .رهاب والجرائم ذات الع;�قةغسل ا $موال ومكافحة تمويل ا .رهاب والجرائم ذات الع;�قةغسل ا $موال ومكافحة تمويل ا .رهاب والجرائم ذات الع;�قةغسل ا $موال ومكافحة تمويل ا .رهاب والجرائم ذات الع;�قةللتعاون حول مواجهة للتعاون حول مواجهة للتعاون حول مواجهة للتعاون حول مواجهة 
  

  
 وقعت وحدة مواجهة غسل ا $موال والحا �ت المشبوهة في م-�ف ا .مارات: : : : 2016201620162016مايو مايو مايو مايو  2 2 2 2    أبوظبي،أبوظبي،أبوظبي،أبوظبي،

المركزي وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم  العربية المتحدة
، لتعزيز التعاون المشترك حول مواجهة غسل ا $موال ومكافحة تمويل ا .رهاب والجرائم ذات الع;�قة
وترسيخ ا �لتزام بمواصلة التعاون الوثيق بشكل منتظم في كل ما يهم الطرفين، وتنسيق مجا �ت 

  ل مواجهة غسل ا $موال ومكافحة تمويل ا .رهاب، والدعم التقني بين الجانبين.التدريب حو
  

وحدة مواجهة غسل ا $موال لوقع المذكرة كل من عبدالرحيم محمد العوTU، المدير التنفيذي 
المركزي، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي  العربية المتحدة والحا �ت المشبوهة في م-�ف ا .مارات

  الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. لسلطة تنظيم
  

المؤسسات المالية وغير المالية وتتولى سلطة تنظيم الخدمات المالية مسؤولية تنظيم عمل 
التي تمارس عملها في سوق أبوظبي العالمي بما يضمن  وا $عمال غير المالية المحددة والمهن

ا �متثال مع قوانين مواجهة غسل ا $موال ومكافحة تمويل ا .رهاب المعمول بها في الدولة، 
  الشأن في سوق أبوظبي العالمي.المختصة بهذا وا $نظمة والت	�يعات 

  
ا $موال والحا �ت المشبوهة ا $موال والحا �ت المشبوهة ا $موال والحا �ت المشبوهة ا $موال والحا �ت المشبوهة وحدة مواجهة غسل وحدة مواجهة غسل وحدة مواجهة غسل وحدة مواجهة غسل للللوقال عبدالرحيم محمد العوTU، المدير التنفيذي وقال عبدالرحيم محمد العوTU، المدير التنفيذي وقال عبدالرحيم محمد العوTU، المدير التنفيذي وقال عبدالرحيم محمد العوTU، المدير التنفيذي 

ي في اطار التزام وحدة توقيع مذكرة التفاهم يأت ، بأنالمركزيالمركزيالمركزيالمركزي    العربية المتحدةالعربية المتحدةالعربية المتحدةالعربية المتحدة في م-�ف ا .ماراتفي م-�ف ا .ماراتفي م-�ف ا .ماراتفي م-�ف ا .مارات
جيين المحليين يل ا $موال والحا �ت المشبوهة بتعزيز التعاون مع �bكائها ا �ستراتمواجهة غس

 .رهاب والجرائم ذات الع;�قة، وتقوية مواجهة غسل ا $موال ومكافحة تمويل ا بهدف لتنسيق الجهود
 السمعة.والحد من مخاطر في الدولة،  إطار عمل مواجهة غسل ا $موال ومكافحة تمويل ا .رهاب

  
ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي     أكدأكدأكدأكدمن جانبه من جانبه من جانبه من جانبه 

إطار تنظيمي قوي والعمل بشكل وثيق مع اتباع سوق أبوظبي العالمي ب ، على التزامالعالميالعالميالعالميالعالمي
المركزي ومختلف الجهات التنظيمية العالمية لمواجهة غسل  العربية المتحدة م-�ف ا .مارات

المالية ا $خرى. مشيراً  $همية التعاون الوثيق بين المؤسسات التنظيمية بما يتماgb  الجرائما $موال و
  عمليات غسل ا $موال وتمويل ا .رهاب.مكافحة على مع التركيز العالمي المتزايد 

  
حترام والتعاون المتبادل بين الطرفين، في تعزيز ال	�اكة بين وحدة مواجهة غسل ا .وأسهم ا �لتزام ب

المركزي وسلطة تنظيم الخدمات  العربية المتحدة ا $موال والحا �ت المشبوهة في م-�ف ا .مارات



 

 

 

 

 

 

 

 

  المالية لسوق أبوظبي العالمي.
  

 –انتهى  -
  

    نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
في عاصمة دولة ا .مارات، بموجب قانون اتحادي صادر  دوليالمركز المالي التأسس سوق أبوظبي العالمي، 

 .2015أكتوبر من عام  21. وفتح السوق أبوابه لممارسة ا $عمال في يوم 2013في عام 
  

كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع  وجاء إط;�ق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور ا .مارة
المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي ا �قتصادية، حيث يلعب السوق، من خ;�ل 
موقعه ا �ستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي 

على الصعيد الدولي، يرتبط مع ا �قتصادات المتنامية في ال	�ق ا $وسط، كمركز رائد ل;$عمال والتمويل 
 وأفريقيا، وجنوب آسيا.

  
ومن خ;�ل سلطاته المستقلة الث;�ث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق 

من ال	�كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن  ئهأبوظبي العالمي، سُيمكُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضا
بيئة خالية من ال�yائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية ت	�يعية 

 تستمد قواعدها من القانون ا .نجليزي العام.
  

�فية الخاصة، وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ث;�ثة مجا �ت رئيسية، هي: الخدمات الم-
وإدارة الثروات، وإدارة ا $صول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إط;�ق المزيد 

 من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً  �حتياجات السوق.
  

 114حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ مالية يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة 
مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق  تضمنكلم مربع)، وت 1.14هكتار (

"فورسيزونز أبوظبي"، وأول مقر خارج الو �يات المتحدة ا $مريكية للمستشفى التخص-T "كليف;�ند كلينك"، 
لمواكبة احتياجات أبوظبي ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة ا $ولى 

التطويرية وا �قتصادية على المدى الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي 
  ، وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي. دوليالعالمي كمركز مالي 

  
  www.adgm.comللمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ا .لكتروني:

 
  

        ل;�ستفسارات ا .ع;�مية، يرجى التواصل مع:ل;�ستفسارات ا .ع;�مية، يرجى التواصل مع:ل;�ستفسارات ا .ع;�مية، يرجى التواصل مع:ل;�ستفسارات ا .ع;�مية، يرجى التواصل مع:
        راشد محمد الشعاليراشد محمد الشعاليراشد محمد الشعاليراشد محمد الشعالي

  888 3338 2 971+رقم الهاتف:  
  mom.cdga@rashid.shaaliالبريد ا .لكتروني: 

  

        ميرنا حجازيميرنا حجازيميرنا حجازيميرنا حجازي
  888 3338 2 971+رقم الهاتف:  

    mocm.dg@amirna.hijaziالبريد ا .لكتروني: 
 


