
 

 

 

 لتطوير وتبادل أفضل ممارسات خدمات تسجيل الشركات

اتفاقية تعاون بين "أبوظبي العالمي" ولجنة جيرسي للخدمات 

 المالية

 

وّقع سوق أبوظبي العالمي ولجنة جيرسي للخدمات المالية، اتفاقية : 2018مارس  26أبوظبي، 

 تبادل المعلومات بشأن نشر المستجدات في مجال تسجيل الشركات و  حولتعاون جديدة 

 أهداف و نمو الجهتين. وتشارك الخبرات والأفكار بما يحقق  التسجيلخدمات 

 

مكتب  للجنة جيرسي للخدمات المالية وووقع المذكرة كلاً من جون هاريس، المدير العام 

، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في  لشركات جيرسي التسجيل

تعزيز المستمر نحو  سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبي العالمي، وذلك في إطار التزام 

  التنظيمية حول العالم. الهيئاتمع مسجلي الشركات في أبرز  عالةوفعلاقاته وبناء شراكات قوية 

 

: وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي

وتبادل  ،"نسعى دوماً للتعاون مع أبرز مسجلي الشركات حول العالم بهدف تعزيز تميز خدماتنا

كة فرصًة هامة لتطوير وتشكل هذه الشراأفضل الممارسات والخبرات والمعايير العالمية. 

المعرفة، ونحن نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا في لجنة  لنشروخبرات ومهارات موظفينا 

 جيرسي للخدمات المالية لدعم وتطوير خدمات تسجيل الشركات في سوق أبوظبي العالمي". 

 

التسجيل مكتب ومن جانبه، قال جون هاريس، المدير العام للجنة جيرسي للخدمات المالية 

مع  الموّقعةالتنظيمية  مذكرة التفاهمل تأتي هذه الاتفاقية الجديدة لتكمّ : "شركات جيرسيل

كون طبيعة عمل  فيأهمية هذا التعاون  وتتمثل. 2016سوق أبوظبي العالمي في فبراير 

ف يوظيمكّننا من تشراكتنا الجديدة و  مكتسبات الجانبين تجمع بين التسجيل والتنظيم، ما يعزز

 وأفضل الممارسات في مجالات التسجيل ودعم تطور الأسواق". المشتركة المعرفة والخبرات

 

يذكر أن اتفاقية التعاون الجديدة تعكس مدى التزام سوق أبوظبي العالمي ولجنة جيرسي 

خدمات و عمليات للخدمات المالية بتوفير البيئة الملائمة لتبادل الرؤى والخبرات في مجال 

ت ، والوصول لفهم مشترك حول الجوانب التشريعية، والاجراءات وأطر العمل تسجيل الشركا

ل، والمساهمة المشتركة في تطوير واطلاق المبادرات والبرامج المتبعة في عمليات التسجي

التدريبية التي تدعم أفضل الممارسات المتبعة وتعزز نمو وتطور الخدمات والأسواق المالية 

 للجانبين.

 

 -انتهى  -
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 لاحظات للسادة المحررين:م

للمزيد من المعلومات حول لجنة جيرسي للخدمات المالية، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: 

www.jerseyfsc.org 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

مارسة م، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

جزءاً محورياً من تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  أعماله رسمياً 

في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يرؤية أبوظبي الاقتصادية

عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب والأللمال رائد 

 .وغيرها من مناطق العالم آسيا

سلطة تنظيم الخدمات وسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

اتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق حيث تقوم استر المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

السيادية في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في 

، والابتكار الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتمجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

أطر عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  تيح  سوق أبوظبيالمالي. وي

 قانون العمومتنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

  الإنجليزي.

ا، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منه

"أفضل مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في 

 أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

ة تمتد على مساحة إجمالية وهي منطقة مالية حر ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114تبلغ 

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 

  www.adgm.com الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 عفراء الراشدي

 853 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 afra.alrashdi@adgm.com  البريد الإلكتروني:
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