لتفعيل الرقابة على المؤسسات المالية وتعزيز التعاون المشترك

سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرة تفاهم مع بنك صربيا الوطني
أبوظبي 6 ،مارس  :2017وقع سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،مذكرة
تفاهم مع بنك صربيا الوطني ،المصرف المركزي لجمهورية صربيا ،لتعزيز التعاون المشترك حول
الشؤون التنظيمية ،وتفعيل الرقابة على المؤسسات المالية ،وتنسيق العمل الثنائي وتبادل
المعلومات ،وتسهيل الأنشطة المالية العابرة للحدود.
ووقع المذكرة جورجوفانكا تاباكوفتش ،محافظ بنك صربيا الوطني ،وريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي
لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ،وذلك بهدف تأسيس منصة استراتيجية تتيح
لكلا الجانبين تشارك المعلومات ،وتنسيق جهود التعاون المشترك لتعزيز سلامة وكفاءة المؤسسات
المالية في أسواق الطرفين.
وبهذه المناسبة ،قال جورجوفانكا تاباكوفتش ،محافظ بنك صربيا الوطني" :تؤسس هذه المذكرة
لمجالات تعاون بناءة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي حول تفعيل
الاجراءات الرقابية على المؤسسات المالية ،ووضع إطار عمل ثنائي للتبادل المستمر للمعلومات
والاستشارات والتعاون حول المجالات الاقتصادية والمصرفية .ونشكر كل الأطراف التي عملت على
صياغة هذه المذكرة وضمان توقيعها وتفعيل بنودها لتحقيق الأهداف المنشودة لكلا الطرفين".
م ن جانبه ،قال ريتشارد تنج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي
العالمي" :يأتي توقيع هذه المذكرة مع شركائنا الجدد في بنك صربيا الوطني ،ليؤكد على التزامنا
المستمر في سوق أبوظبي العالمي بترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة مع أبرز المراكز والهيئات
المالية في العالم للارتقاء بالمعايير التنظيمية ،والدعم المشترك للأنشطة المالية العابرة للحدود.
ونتطلع للعمل الوثيق مع شركائنا في صربيا لتفعيل جوانب التعاون وتبادل الرؤى والخبرات
التنظيمية ،وتعزيز نمو وكفاءة الخدمات المالية لدى الطرفين".
يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يواصل عبر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة المختلفة مع
الهيئات التنظيمية والأطراف المعنية محلياً واقليمياً وعالمياً ،بناء العلاقات الثنائية الوثيقة ،وايجاد
مجالات متقاربة للتعاون المشترك لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي في أبوظبي.
 -انتهى -

ملاحظات للسادة المحررين:

نبذة عن بنك صربيا الوطني:
يعد بنك صربيا الوطني ،هو المصرف المركزي لجمهورية صربيا ،ويعمل بشكل رئيس على ضمان تحقيق الاستقرار
النقدي ،والمساهمة في الحفاظ على قوة واستقرار النظام المالي في صربيا .ويتمتع البنك بالاستقلالية في اتخاذ
قراراته بما يتماشى مع قانون البنك والقوانين الأخرى ذات الصلة .ويهدف الجانب الرقابي للبنك لممارسة الرقابة على
الملاءة المالية والعمليات القانونية للبنوك العاملة في صربيا ،وشركات الاقراض المالي ،والتأمين ،وشركات إدارة
صناديق المعاشات التقاعدية الطوعية ،ومؤسسات الدفع المالي ،ومصدري النقود الإلكترونية ،وذلك بما يتماشى مع
أحكام القوانين والتشريعات المالية المعمول بها في الجمهورية الصربية .كما يتولى البنك ضمن مسؤولياته المحددة
بالقانون ،مهام إصدار وإلغاء تراخيص عمل البنوك ،والمراقبة الحذرة للعمليات المصرفية ،والتخطيط والتنفيذ لإجراءات
حل البنوك والمجموعات المصرفية ،والقيام بغيرها من المهام وفقاً للقوانين والأحكام المحددة لمهام ومسؤوليات
البنك .للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.nbs.rs :
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
فتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات ،أبوابه لممارسة الأعمال في يوم 21
أكتوبر من عام  .2015وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في
المجتمع المالي العالمي .كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خلال
موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ،دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد
للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي
سيمكّ ُِّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من
العالميُ ،
الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون
الإنجليزي العام.
وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
الثروات ،وإدارة الأصول ،علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع
مرور الوقت ،وفقاً لاحتياجات السوق.
يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار (1.14
كلم مربع) ،وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول
مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"،
ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل ،حيث
تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ،وكوجهة حيوية في العاصمة
أبوظبي.
ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي ،تأسس بموجب قانون اتحادي.
للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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