
  
  

    

    

     خبر صحفي    
يبدأ #"اكات جديدة مع مركز لبوان المالي والتجاري العالمي يبدأ #"اكات جديدة مع مركز لبوان المالي والتجاري العالمي يبدأ #"اكات جديدة مع مركز لبوان المالي والتجاري العالمي يبدأ #"اكات جديدة مع مركز لبوان المالي والتجاري العالمي     """"أبوظبي العالميأبوظبي العالميأبوظبي العالميأبوظبي العالمي""""

    وسلطة لبوان للخدمات المالية لتعزيز الع-%قات المثمرة المتبادلة وتحفيز ا&%بتكار وسلطة لبوان للخدمات المالية لتعزيز الع-%قات المثمرة المتبادلة وتحفيز ا&%بتكار وسلطة لبوان للخدمات المالية لتعزيز الع-%قات المثمرة المتبادلة وتحفيز ا&%بتكار وسلطة لبوان للخدمات المالية لتعزيز الع-%قات المثمرة المتبادلة وتحفيز ا&%بتكار 

    
27 July 2017 أبرم سوق أبوظبي العالمي ( –، أبوظبي، ا&%ماراات العربية المتحدة/ ماليزياADGM،(  المركز

) Labuan IBFCالمالي العالمي في أبوظبي، #"اكات جديدة مع مركز لبوان المالي والتجاري العالمي (
لمالية المشتركة ) لتعزيز المزيد من التعاون في النشاطات اLabuan FSAوسلطة لبوان للخدمات المالية (

والممارسات التنظيمية التي تدعم النمو والتطور في ك-% النظامين البيئيين الماليين في لبوان، ماليزيا وفي 
  أبوظبي. 

وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة لبوان  Labuan IBFC Inc Sdn Bhdتم توقيع اتفاقيتين ما بين كل من 
 Labuan IBFC Inc) في سوق  أبوظبي العالمي.  وFSRAللخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية (

Sdn Bhd  ى تطوير السوق في مركز لبوان المالي والتجاري العالمي، منطقة هي المؤسسة التي تتول
سلطة لبوان للخدمات المالية، المنظم القانوني المسؤول ا&%ختصاص، وهي منشأة تابعة مملوكة بالكامل ل

  عن ادارة المركز المالي والتجاري العالمي. 

وقد وضعت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها قاعدة استراتيجية لسلطة لبوان للخدمات المالية وسلطة 
k&يعات وا"lنظمة في المعام-%ت تنظيم الخدمات المالية لفهم وتبادل المعلومات ذات الع-%قة بالت

 المn"فية والخدمات المالية وا&kوراق المالية في كل من السوقين. 

ى  كجزء من اتفاقهما، سيعمل كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز لبوان المالي والتجاري العالمي عل
ى الطرفين لتسهيل الفرص طويلة ا&kجل في تمويل البنية التحتية،  استط-%ع المشاريع التي تعود بالفائدة عل

سلطة تنظيم الخدمات المالية وا&%بتكارات الجديدة في مجا&%ت تقنيات التمويل والتمويل ا&kخr". وستركز 
ى  ى المؤسسات المالية، وكذلك، عل ى التعاون التنظيمي ل-%#"اف عل وسلطة لبوان للخدمات المالية عل
التعاون المشترك وتبادل المعلومات والدعم للنشاطات المتبادلة ما بين المنطقتين في القطاعات المالية 

ى است عداد لتطوير نشاطات وأحداث ذات ع-%قة تعزز ا&%بتكار في أبوظبي وماليزيا. كما أن السلطتين عل
 المالي وتحقق تعاونا تنظيميا أقرب في كلتا المنطقتين. 

"تمثل مذكرة التفاهم انجازا يقول داتوك أحمد هيزاد بحر الدين، المدير العام لسلطة لبوان للخدمات المالية: يقول داتوك أحمد هيزاد بحر الدين، المدير العام لسلطة لبوان للخدمات المالية: يقول داتوك أحمد هيزاد بحر الدين، المدير العام لسلطة لبوان للخدمات المالية: يقول داتوك أحمد هيزاد بحر الدين، المدير العام لسلطة لبوان للخدمات المالية: 
وستمهد الطريق للمساعدة المتبادلة ولتبادل  هاما في التعاون الدولي ما بين السلطتين التنظيميتين.

سوق أبوظبي  -المعلومات ا&%#"افية ما بين سلطة لبوان للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية
ى عمليات المؤسسات المالية التي تتم ما بين المنطقتين ضمن اختصاصهما.  العالمي لتقوية ا&%#"اف عل

ى ثقة بأن الع-%قة  ال ثنائية ما بين الطرفين ستلعب دورا أساسيا في تعزيز ا&%ستقرار والنمو إنني عل
    المستدام في المجال المالي."

 
يقول السيد/ ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: يقول السيد/ ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: يقول السيد/ ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: يقول السيد/ ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي، سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: 

ى هذه الع-%قة ا&%ستراتيجية مع #"كاءنا ا&�سيويين في مركز لبوان المالي  "ي�"نا ا&%ستمرار في المحافظة عل
ى سوق أبوظبي العالمي لتقديم المزيد من الدعم  مي وسلطة لبوان للخدمات المالية.والتجاري العال يسع

لنشاطات الخدمات المالية وتسهيل حركة ا&%ستثمار وتشجيع ا&%بتكار في العمل.  وتمهد هذه ا&%تفاقية 
وزيادة المبادرات ونحن نتطلع للعمل عن قرب مع الفريق لتعزيز الطريق لبذل المزيد من الجهود المشتركة 



عمليات التطور في مجال تقنيات التمويل وا&%بتكار واستط-%ع نشاطات ا&%ستثمار ما بين المنطقتين لخدمة 
ى نحو أفضل. معا يمكننا العمل عن  كثب في دعم بيئة جيدة التنظيم وفي  أسواقنا والمناطق  ا&kخرى عل

يير وممارسات تنظيمية عالية ما بين مجتمعات العمل في كل من ا&%مارات العربية المتحدة تعزيز معا
 وآسيا."

 
وسيستمر سوق أبوظبي العالمي في رعاية ع-%قات التعاون والl"اكة المجدية مع السلطات وأصحاب 

 المصالح محليا وعالميا كجزء من دوره كمواطن عالمي في اقتصاد العالم. 
 

ى هذه Labuan IBFC Inc Sdn BhdLabuan IBFC Inc Sdn BhdLabuan IBFC Inc Sdn BhdLabuan IBFC Inc Sdn Bhdل ماه عبد هللا، الرئيس التنفيذي لـ ل ماه عبد هللا، الرئيس التنفيذي لـ ل ماه عبد هللا، الرئيس التنفيذي لـ ل ماه عبد هللا، الرئيس التنفيذي لـ ويقول دانياويقول دانياويقول دانياويقول دانيا : "نحن بالفعل نتطلع ال
ى رغبتنا بالعمل عن قرب أكثر مع سوق أبوظبي  المرحلة المهمة في الl"اكة. ومذكرة الl"اكة هي دليل عل

ى استمرار التعاون في خلق الفر  ص الناتجة عن التآزر العالمي نحو تحقيق أهدافنا المشتركة، مع الحرص عل
     وزيادة تطور السوق ما بين المركزين العالميين والماليين.

"مركز لبوان المالي والتجاري العالمي هو مركز يسهل العمل فيه ولكن تحت تنظيم جيد، يقدم حلول 
ى ثقة تامة بأن هناك الكثير من  التمكين الجوهرية في آسيا، وهي منطقة آخذة بالنمو اقتصاديا. نحن عل

أتي مذكرة التفاهم هذه الفرص للتعاون والعمل من الخليج وآسيا يمكن تنفيذها في المركزين.  ومن ثم، ت
 في الوقت المناسب وتبl" بالخير مع التزامنا بتعزيز الروابط العالمية وا&%قليمية." 

    

 النهاية 

    حول مركز لبوان المالي والتجاري العالمي حول مركز لبوان المالي والتجاري العالمي حول مركز لبوان المالي والتجاري العالمي حول مركز لبوان المالي والتجاري العالمي 
    

    المركز المالي والتجاري العالمي شبه الخارجي في منطقة الباسيفيك في آسيا المركز المالي والتجاري العالمي شبه الخارجي في منطقة الباسيفيك في آسيا المركز المالي والتجاري العالمي شبه الخارجي في منطقة الباسيفيك في آسيا المركز المالي والتجاري العالمي شبه الخارجي في منطقة الباسيفيك في آسيا 
    

) للمستثمرين العالميين وا&kعمال العالمية المزايا الناتجة Labuan IBFCالعالمي ( يقدم مركز لبوان المالي والتجاري
ى كونه  عن كونه مركزا ماليا وتجاريا عالميا شبه خارجي ويتمتع بتنظيم جيد، يقدم حيادا ماليا وثقة مالية، با&%ضافة ال

  موقعا مثاليا ل-%بتكار الجوهري. 
 

الية الغربية في بورنيو، يقدم مركز لبوان المالي والتجاري العالمي ا&%مكانية من موقعه الكائن قبالة السواحل الشم
اتفاقية تجنب ازدواج �"يبي ويفخر بتقديم أوسع  80ل-%ستفادة من الشبكة الماليزية التي تتألف من أكثر من 

رى وتعام-%ت العمل مجموعة من هياكل ا&%ستثمار والعمل في أسيا بالنسبة للتعام-%ت التي تتم مع البلدان ا&kخ
 العالمية واحتياجات ادارة الثروات. 

 
يعمل مركز لبوان المالي والتجاري العالمي، مدعوما باطار راسخ ومعترف به عالميا يسهل في الوقت نفسه العمل 
ضمنه، ضمن أحكام قانونية وارشادات في المجال واضحة وشاملة، ينفذها منظمه الوحيد، سلطة لبوان للخدمات 

 لية. الما
 

ى تمكين التعام-%ت مع البلدان ا&kخرى، وتوفير هياكل ادارة المخاطر والخدمات المالية ا&%س-%مية، وحوافز  مع التركز عل
تداول السلع والl"كات المؤسسة &%دارة الثروات، نقدم حلو&% تمكن ا&kعمال ا&%قليمية للتوسع عالميا أو ل-kعمال 

 المزدهرة. العالمية الراغبة بدخول أسواق أسيا 

    
    حول سلطة لبوان للخدمات المالية حول سلطة لبوان للخدمات المالية حول سلطة لبوان للخدمات المالية حول سلطة لبوان للخدمات المالية 

سلطة لبوان للخدمات المالية هي السلطة التنظيمية المسؤولة عن تطوير وإدارة مركز لبوان المالي والتجاري 
).  يتمثل الدور الرئي�� لسلطة لبوان للخدمات المالية في ترخيص المنشآت العاملة ضمن Labuan IBFCالعالمي (

ى بقاء تلك مركز لبوان ا ى المنشآت المرخصة العاملة فيه، للحرص عل لمالي والتجاري العالمي وتنظيمها وا&%#"اف عل
  المنشآت ملتزمة بأفضل الممارسات الداخلية والعالمية. 

    



بصفتها المنظم المالي، تعزز سلطة لبوان للخدمات المالية قطاع خدمات مالية سليم من خ-%ل ا#"افها التحوطي 
ى كافة ا لمؤسسات المالية في مركز لبوان المالي  والتجاري العالمي وتشمل تلك المؤسسات البنوك و#"كات عل

التأمين ووسطاء ا&kسواق المالية والمستشارين الماليين. كما تطور سلطة لبوان للخدمات المالية السياسات ال-%زمة 
والتجاري العالمي.  وتعمل مع المجال لترويج  لمزاولة العمل والخدمات المالية بشكل نظامي في مركز لبوان المالي

مركز لبوان المالي والتجاري العالمي كمركز مالي وتجاري عالمي ديناميكي وتسهل تطوير القدرات وتحسين المهارات 
 في المجال المالي في لبوان.

    
 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21دولة ا&�مارات، أبوابه لممارسة ا&kعمال في يوم  سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة فتح
وجاء إط-%ق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور ا&�مارة كمساهم معتمد ومسؤول في  .2015أكتوبر من عام 

المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي ا&%قتصادية، حيث يلعب السوق، من خ-%ل 
قعه ا&%ستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مو

ى الصعيد الدولي، يرتبط مع ا&%قتصادات المتنامية في الl"ق ا&kوسط، وأفريقيا، وجنوب  رائد ل-kعمال والتمويل عل
 آسيا.

تسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي ومن خ-%ل سلطاته المستقلة الث-%ث وهي سلطة ال
العالمي، سُيمكُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الl"كات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 
الr"ائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تl"يعية تستمد قواعدها من 

 ون ا&�نجليزي العام.القان

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ث-%ثة مجا&%ت رئيسية، هي: الخدمات المn"فية الخاصة، وإدارة 
الثروات، وإدارة ا&kصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إط-%ق المزيد من النشاطات 

 ق.مع مرور الوقت، وفقاً &%حتياجات السو

ى مساحة إجمالية تبلغ  هكتار  114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد عل
كلم مربع)، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"،  1.14(

ى الت خص�n "كليف-%ند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز وأول مقر خارج الو&%يات المتحدة ا&kمريكية للمستشف
ى المدى  ى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية وا&%قتصادية عل "الغاليريا"، ومساحات مكتبية من الدرجة ا&kول
الطويل، حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية 

 صمة أبوظبي.في العا

  ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي.

   www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ا&�لكتروني

ى التواصل مع:ل-%ستفسارات ا&�ع-%مية، يل-%ستفسارات ا&�ع-%مية، يل-%ستفسارات ا&�ع-%مية، يل-%ستفسارات ا&�ع-%مية، ي ى التواصل مع:رج ى التواصل مع:رج ى التواصل مع:رج   رج

  راشد محمد الشعاليراشد محمد الشعاليراشد محمد الشعاليراشد محمد الشعالي

  888 3338 2 971+   رقم الهاتف:
  mom.cdga@rashid.shaali البريد ا&�لكتروني:

   
  ميرنا حجازيميرنا حجازيميرنا حجازيميرنا حجازي

  888 3338 2 971+   رقم الهاتف:
    mocm.dg@amirna.hijazi  البريد ا&�لكتروني:

 
 


