
 

 

  

 الخليج روتشيلد بنك ادعاءات من يحذر العالمي أبوظبي سوق

 الاستثماري

 ريحذت العالمي أبوظبي لسوق المالية الخدمات تنظيم سلطة تود :2016 سبتمبر 14 أبوظبي،

 آر" الاستثماري الخليج روتشيلد بنك ادعاءات خلف الانقياد من الأعمال ومجتمع الأفراد جميع

  .مؤخرا   للبنك الإلكتروني الموقع في ظهرت التيو بي" آي جي

  قدمي  الماريه بجزيرة العالمي أبوظبي سوق في للبنك خاصة بتامك لتواجد دعاءاتلإا وأشارت 

 للبنك. الإلكتروني الموقع من سابق وقت في الادعاء هذا إزالة  تم ولقد .خدماته اخلاله من

 الخليج روتشيلد بنك بأن العالمي أبوظبي لسوق المالية الخدمات تنظيم سلطة وتؤكد

 أو خولةم شخصية بصفة  السوق يف المالية الخدمات لمزاولة التصريح يمتلك لا الاستشاري

 الناحية من سواء   العالمي أبوظبي سوق في بتاتا   بنكلل  واجدت لا أن أيضا   السلطة وأكدت معفاة

 دقيقة غير صورة بتقديم البنك قيام من قلقها عن السلطة تعرب كما مكاتب. عبر أو القانونية

 قانونية. غير أخرى بأنشطة الممارسات هذه مثل ارتباط امكانية ومن ، ملهالأع

 توخي ورةبضر  السوق في المعنية والأطراف المستثمرين المالية الخدمات تنظيم سلطة وتناشد

 ينالذ والجهات الأشخاص أو الاستثماري الخليج روتشيلد بنك مع التعامل عند والحيطة الحذر

 نك،الب مع ظرف أي تحت بالأصول متصلة معاملات أو مالية معاملات بأي القيام وعدم يمثلونه،

 كامل. بشكل والأفراد ستثمرينالم مسؤولية تحت المعاملات هذه مثل اجراء يكون وسوف

 حالة من دالتأك المعنية الأطراف وكافة والمستثمرين للأفراد يتيح العالمي أبوظبي سوق أن يذكر

 والمسموح المسجلة الأنشطة حول المعلومات من المزيد على الحصول أو مؤسسة أي تسجيل

 أو لية،الما الخدمات تنظيم سلطة اشراف تحت للسوق التنظيمية للضوابط وفقا   بممارستها

 السوق، يف المسجلة الشركات تقدمها التي المالية الخدمات بأنشطة المتصلة الشكاوى تقديم
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 المحررين: للسادة ملاحظات

 العالمي: أبوظبي سوق عن نبذة

 يوم في الأعمال لممارسة أبوابه الإمارات، دولة عاصمة في الدولي المالي المركز العالمي، أبوظبي سوق فتح

 معتمد كمساهم الإمارة لدور طبيعي كامتداد العالمي أبوظبي سوق إطلاق وجاء .2015 عام من أكتوبر 21

 لعبي حيث الاقتصادية، أبوظبي رؤية من محوريا   جزءا   السوق يشكّل كما العالمي. المالي المجتمع في ومسؤول

 رسيخت في محوريا   دورا   العالم، في السيادية الصناديق أكبر أحد قلب في الاستراتيجي موقعه خلال من السوق،

 الشرق في المتنامية الاقتصادات مع يرتبط الدولي، الصعيد على والتمويل للأعمال رائد كمركز بوظبيأ مكانة

 آسيا. وجنوب وأفريقيا، الأوسط،

 أبوظبي سوق ومحاكم المالية، الخدمات تنظيم سلطة التسجيل، سلطة وهي الثلاث المستقلة سلطاته خلال ومن

 اليةخ بيئة ضمن نشاطاتها ممارسة من المسجلة الشركات من أعضائه العالمي أبوظبي سوق سُيمكِّّنُ  العالمي،

 قواعدها مدتست تشريعية تحتية وبنية مستقل محاكم ونظام عالمية، مستويات ذات تنظيمية وأطر الضرائب، من

 العام. الإنجليزي القانون من

 وإدارة ة،الخاص المصرفية الخدمات هي: رئيسية، مجالات ثلاثة في مبدئي بشكل العالمي أبوظبي سوق وينشط

 من المزيد إطلاق من ليتمكن المرونة من عالية بدرجة سيتمتع السوق بأن علما   الأصول، وإدارة الثروات،

 السوق. لاحتياجات وفقا   الوقت، مرور مع النشاطات

 هكتار 114 تبلغ إجمالية مساحة على تمتد حرة مالية منطقة وهي الماريه، جزيرة في العالمي أبوظبي سوق يقع

 "فورسيزونز وشقق وفندق أبوظبي"، "روزوود فندق مثل متميزة عالمية مرافق وتتضمن مربع(، كلم 1.14)

 تجزئة اجرومت كلينك"، "كليفلاند التخصصي للمستشفى الأمريكية المتحدة الولايات خارج مقر وأول أبوظبي"،

 لاقتصاديةوا التطويرية أبوظبي احتياجات لمواكبة ولىالأ الدرجة من مكتبية ومساحات "الغاليريا"، مركز في فاخرة

 ولي،د مالي كمركز العالمي أبوظبي سوق مكانة ترسيخ في المرافق هذه كافة تسهم حيث الطويل، المدى على

 أبوظبي. العاصمة في حيوية وكوجهة

 .اتحادي قانون ببموج أبوظبي، العاصمة في الدولي المالي المركز العالمي، أبوظبي سوق أسس بأنه ويذكر

 www.adgm.com الإلكتروني الموقع زيارة الرجاء العالمي، أبوظبي سوق حول المعلومات من للمزيد

 مع: التواصل يرجى الإعلامية، للاستفسارات

 الشعالي محمد راشد

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 حجازي ميرناmom.cdga@rashid.shaali الإلكتروني: البريد

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi الإلكتروني: البريد

 


