
 

 

 بيان صحفي

يوقعان اتفاقية  الأسترالية والاستثمارات هيئة الأوراق المالية سوق أبوظبي العالمي و

 لتعزيز التعاون

 

المركز وّقعت سلطة التسجيل لسوق أبوظبي العالمي، : ، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة2019فبراير  27

اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز  الأسترالية والاستثمارات الماليةهيئة الأوراق و الدولي في أبوظبي المالي

التعاون بين الجهتين وتنظيم إجراءات تسجيل الشركات وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتوفير فرص 

 الانتداب في كلا السلطتين القضائيتين.

لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي وقع على الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي وقد 

 .الأسترالية والاستثمارات الأوراق الماليةالعالمي وجيمس شيبتون، رئيس هيئة 

أفضل  تبادلسلطة التسجيل في السوق والهيئة لتحسين مستوى الأداء من خلال  وتنص الاتفاقية على تعاون

لى مواءمة الأطر التشريعية والإجرائية ستعمل الجهتين عفي القطاع. وتوجهات ال أحدثالممارسات والآراء حول 

 وأطر عمل تكنولوجيا المعلومات في كلا السلطتين القضائيتين.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لسوق أبوظبي 

ت الدولية الرائدة التي من شأنها دعم مكانة تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهاالعالمي: "نسعى باستمرار إلى 

سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، حيث أن هذه الشراكات ستساعدنا في توفير بيئة أعمال مبتكرة 

 وعالمية لكافة الشركات ورواد الأعمال.

التي ستوجد تفاهماً  ليةالأسترا والاستثمارات هيئة الأوراق الماليةومن هنا، فإنه يسرنا الإعلان عن اتفاقيتنا مع 

مشتركاً في مجال الأطر التشريعية والإجرائية وأطر عمل تكنولوجيا المعلومات، وإننا نتطلع للعمل الوثيق مع 

 الهيئة لتحسين كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة كوننا مركز أعمال عالمي."

: "نحرص دومُا على رفع الأسترالية والاستثمارات الماليةالأوراق جيمس شيبتون، رئيس هيئة وبدوره، قال  

نتطلع إننا مستوى الكفاءة في العمل وتعزيز التعاون مع نظرائنا الدوليين. ويسرنا أن نعلن عن هذه الاتفاقية و 

المشترك لتلبية متطلبات الشركات العالمية وتنظيم تدفق نؤمن بضرورة العمل  كوننا للعمل الوثيق مع السوق

خدم رؤيتنا الهادفة إلى ستأموال بين الدول، إن جهودنا لتقديم الدعم لكافة الجهات وتبادل المعلومات والأراء ال

 إيجاد نظام مالي عادل وفعال لكافة الأستراليين."

حكومية أسترالية مستقلة تختص  هيئةهي  الأسترالية والاستثمارات الأوراق الماليةهيئة وتجدر الإشارة إلى أن 

 وتطبيق قوانين الخدمات المالية بما يحمي المستهلكين والمستثمرين في أستراليا.يم الشركات بتنظ

 -انتهى-

 

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر  21فتح سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع 2015من عام 

من رؤية أبو ظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا 

الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال 



 

والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، 

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية،  .نوب آسياوأفريقيا، وج

ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية 

وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل ضمن من الضرائب، و

وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات  .من القانون الإنجليزي العام

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

للمزيد من المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي،  .شاطات مع مرور الوقت، وفقا لاحتياجات السوقالمزيد من الن
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