
 

 
 
 

  
 
 

خبر صحفي  
  

يیوقع مذكرةة تفاهھھھم مع هھھھيیئة االرقابة االماليیة االمصريیة لتعزيیز سوقق أأبوظظبي االعالمي 
االتعاوونن االمشتركك  

 

 تعزيیز االتعاووننبهھدفف ووقعت سلطة تنظيیم االخدماتت االماليیة لسوقق أأبوظظبي االعالمي٬، مذكرةة تفاهھھھم : 2016نوفمبر  30أأبوظظبي٬، 
ااالتفاقيیة كل من شريیف سامي٬، ررئيیس االهھيیئة االتنظيیميیة ووتسهھيیل ااألنشطة االماليیة االعابرةة للحدوودد. ووووقع االرقابيیة ووحولل االشؤوونن 

االتنفيیذيي لسلطة تنظيیم االخدماتت االماليیة لسوقق أأبوظظبي االعالمي.االعامة للرقابة االماليیة االمصريیة٬، وورريیتشارردد تنج٬، االرئيیس   
 

االمعلوماتت االتنظيیميیة٬، وواالتعاوونن في االعمليیاتت ااإلشراافيیة وواالرقابيیة تباددلل االمساعدةة وو لتقديیمووتحددد االمذكرةة إإططارر عمل مشتركك 
بهھا لدىى االطرفيین. كما تتيیح االمذكرةة االمعمولل بما يیتماشى مع أأعلى االمعايیيیر على اامتثالل االمؤسساتت االماليیة بالقواانيین ووااألنظمة 

االتي تساهھھھم في تعزيیز جواانب تفعيیل االمماررساتت االتنظيیميیة وواالرقابيیة لألنشطة االمباددررااتت االثنائيیة  تنفيیذحولل تباحث االللجانبيین 
االعابرةة للحدوودد.  

 
توقيیع هھھھذهه االمذكرةة في : "يیأتي ووقالل رريیتشارردد تنج٬، االرئيیس االتنفيیذيي لسلطة تنظيیم االخدماتت االماليیة لسوقق أأبوظظبي االعالمي

٬، وولتوططيید شرااكتنا مع االهھيیئة وواالعالم إإططارر جهھوددنا االمستمرةة لتعزيیز عالقاتت االتعاوونن مع مختلف االهھيیئاتت االتنظيیميیة في االمنطقة
عبر فتح آآفاقق أأووسع لمختلف جواانب االتعاوونن االتنظيیمي٬، وواالدعم االمستمر لمجاالتت االتنميیة  االعامة للرقابة االماليیة االمصريیة

بما وونتطلع للعمل االوثيیق مع االهھيیئة رر في االقطاعاتت االماليیة بدوولة ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة ووجمهھورريیة مصر االعربيیة. ووااالبتكا
يیلبي كافة تطلعاتت االمستثمريین ووااألططراافف االمعنيیة٬، وويیرتقي بكفاءةة ووااستجابة ووتنظيیم االبيیئة االماليیة للجانبيین".  

 
خطوةةً هھھھامة يیشكل  سلطة تنظيیم االخدماتت االماليیة في سوقق أأبوظظبي االعالميتوقيیع هھھھذهه االمذكرةة مع أأنن " شريیف ساميووأأووضح 

في سبيیل تعزيیز شرااكاتنا وومجاالتت تعاووننا مع االهھيیئاتت االتنظيیميیة في االمنطقة. ووسنسعى باستمراارر لتطويیر ووتوططيید عالقتنا 
االتنظيیميیة في االسوقق٬، ووتعزيیز جواانب  االثنائيیة٬، كما نثق بأنن مثل هھھھذهه ااالتفاقيیاتت تساهھھھم في تحسيین فاعليیة ووااستجابة االمماررساتت

حمايیة االمستثمريین".  
 

يیذكر أأنن سوقق أأبوظظبي االعالمي يیوااصل عبر توقيیع مذكرااتت االتفاهھھھم ووااتفاقيیاتت االشرااكة االمختلفة مع االهھيیئاتت االتنظيیميیة 
ً ووعالميیا٬ً، بناء االعالقاتت االثنائيیة ووبحث مجاالتت االتعاوونن االمشتركك لتعزيیز مكان تهھ كمركز مالي ددوولي ووااألططراافف االمعنيیة محليیا

في أأبوظظبي.  
 
 

- –اانتهھى    
 

 
 
 

مالحظاتت للساددةة االمحررريین:  
 

نبذةة عن سوقق أأبوظظبي االعالمي:  
ووجاء  .2015أأكتوبر من عامم  21سوقق أأبوظظبي االعالمي٬، االمركز االمالي االدوولي في عاصمة ددوولة ااإلماررااتت٬، أأبواابهھ لمماررسة ااألعمالل في يیومم  فتح

ً من إإططالقق سوقق أأبوظظبي االعالمي  كامتداادد ططبيیعي لدوورر ااإلماررةة كمساهھھھم معتمد وومسؤوولل في االمجتمع االمالي االعالمي. كما يیشّكل االسوقق جزءااً محورريیا



 
 
 

في ترسيیخ ررؤؤيیة أأبوظظبي ااالقتصادديیة٬، حيیث يیلعب االسوقق٬، من خاللل موقعهھ ااالسترااتيیجي في قلب أأحد أأكبر االصنادديیق االسيیادديیة في االعالم٬، ددووررااً محورريیاً 
ركز رراائد لألعمالل وواالتمويیل على االصعيید االدوولي٬، يیرتبط مع ااالقتصاددااتت االمتناميیة في االشرقق ااألووسط٬، ووأأفريیقيیا٬، ووجنوبب آآسيیا.مكانة أأبوظظبي كم  

 
ُن سوقق أأبوظظبي االعالمي  وومن خاللل سلطاتهھ االمستقلة االثالثث ووهھھھي سلطة االتسجيیل٬، سلطة تنظيیم االخدماتت االماليیة٬، وومحاكم سوقق أأبوظظبي االعالمي٬، سيیُمكِّ

من االشركاتت االمسجلة من مماررسة نشاططاتهھا ضمن بيیئة خاليیة من االضراائب٬، ووأأططر تنظيیميیة ذذااتت مستويیاتت عالميیة٬، وونظامم محاكم مستقل ووبنيیة أأعضائهھ 
تحتيیة تشريیعيیة تستمد قوااعدهھھھا من االقانونن ااإلنجليیزيي االعامم.  

 
ً بأنن وويینشط سوقق أأبوظظبي االعالمي بشكل مبدئي في ثالثة مجاالتت ررئيیسيیة٬، هھھھي: االخدماتت  االمصرفيیة االخاصة٬، ووإإددااررةة االثرووااتت٬، ووإإددااررةة ااألصولل٬، علما

االسوقق سيیتمتع بدررجة عاليیة من االمروونة ليیتمكن من إإططالقق االمزيید من االنشاططاتت مع مروورر االوقت٬، ووفقاً الحتيیاجاتت االسوقق.  
 

كلم مربع)٬، ووتتضمن مراافق  1.14هھھھكتارر ( 114 يیقع سوقق أأبوظظبي االعالمي في جزيیرةة االمارريیهھ٬، ووهھھھي منطقة ماليیة حرةة تمتد على مساحة إإجماليیة تبلغ
عالميیة متميیزةة مثل فندقق "ررووززوووودد أأبوظظبي"٬، ووفندقق ووشقق "فوررسيیزوونز أأبوظظبي"٬، ووأأوولل مقر خاررجج االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة للمستشفى 

وولى لموااكبة ااحتيیاجاتت أأبوظظبي االتطويیريیة االتخصصي "كليیفالند كليینك"٬، وومتاجر تجزئة فاخرةة في مركز "االغاليیريیا"٬، وومساحاتت مكتبيیة من االدررجة ااأل
ووااالقتصادديیة على االمدىى االطويیل٬، حيیث تسهھم كافة هھھھذهه االمراافق في ترسيیخ مكانة سوقق أأبوظظبي االعالمي كمركز مالي ددوولي٬، ووكوجهھة حيیويیة في 

االعاصمة أأبوظظبي.  
 

جب قانونن ااتحادديي.بموتأسس سوقق أأبوظظبي االعالمي٬، االمركز االمالي االدوولي في االعاصمة أأبوظظبي٬،  وويیذكر بأنن  
 

  www.adgm.com للمزيید من االمعلوماتت حولل سوقق أأبوظظبي االعالمي٬، االرجاء ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني
 

لالستفساررااتت ااإلعالميیة٬، يیرجى االتوااصل مع:  
ررااشد محمد االشعالي  

888 3338 2 971+  ررقم االهھاتف:  
mom.cdga@rashid.shaali االبريید ااإللكترووني:  

  
ميیرنا حجاززيي  

888 3338 2 971+  ررقم االهھاتف:  
    mocm.dg@amirna.hijazi االبريید ااإللكترووني:

 
 

االهھيیئة االعامة للرقابة االماليیة: نبذةة عن  
االهھيیئة االعامة للرقابة االماليیة هھھھيیئة  ً عامة مستقلة  ������ من خاللل ددمج كل من االهھيیئة االمصريیة للرقابة تأسست لدستورر جمهھورريیة مصر االعربيیة ووفقا

ددووااتت االماليیة على االتأميین٬، وواالهھيیئة االعامة لسوقق االمالل٬، وواالهھيیئة االعامة لشئونن االتمويیل االعقارريي. ووتختص االهھيیئة بالرقابة ووااإلشراافف على ااألسوااقق ووااأل
���تأجيیر االتمويیلي وواالتخصيیم وواالتورريیق غيیر االمصرفيیة بما في ذذلك أأسوااقق ررأأسس االمالل٬، ووأأنشطة االتأميین٬، وواالتمويیل االعقارريي وواال تهھدفف إإلى ددعم  

�������ااستقراارر هھھھذهه ااألسوااقق ووحمايیة االمتعامليین فيیهھا. كما تتضمن مهھامم االهھيیئة ضمانن االشفافيیة وواالتنافسيیة في ااألسوااقق االماليیة غيیر االمصرفيیة  بهھدفف  
االهھيیئة االهھيیئاتت االرقابيیة االنظيیرةة بما يیساهھھھم في ااالررتقاء بدوورر  �� إإلى جانب االتعاوونن وواالتنسيیق جذبب االمزيید من ااالستثماررااتت االمحليیة ووااألجنبيیة

�������  ���������  ���  �������  �������  ���  �������� ���� �� ���� ���������  �����  ������ �� �����  
�����  �� ���� �� ����.  

 


