سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تنضم لعضوية مؤسسات
تنظيم دولية ومنتديات مالية عالمية

أبوظبي 25 ،يناير  :2016أعلن سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي العالمي في أبوظبي ،عن حصول سلطة
تنظيم الخدمات المالية التابعة للسوق على عضوية الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين " ،"IAISوالمجموعة
التشاورية للجنة بازل " "BCGعن لجنة بازل للرقابة المصرفية " ."BCBSويؤكد الحصول على هذه العضويات
الجديدة ،سعي سلطة تنظيم الخدمات المالية للعمل بشكل وثيق مع الهيئات العالمية والمنظمات المالية للحفاظ على
االستقرار المالي العالمي ،ودعم األنظمة المالية السليمة والقوية.

وتتولى سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي ،مسؤولية تعزيز والحفاظ على عدالة ،وكفاءة،
وسرعة استجابة السوق الذي يلبي احتياجات كافة األطراف المعنية بما يشمل ،المؤسسات المالية ،والمشاركين في
السوق من داخل الدولة ومختلف أرجاء العالم .وتلتزم السلطة بدعم استم اررية وجود بنية تحتية مالية قوية ذات
تنظيم متميز تتماشى مع المعايير الدولية ،وأفضل الممارسات المتبعة في المراكز المالية العالمية.
وقال ريتشارد تينج ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي " :تمثل الشراكة
والعضوية في الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين والمجموعة التشاورية للجنة بازل ،امتداداً لدور سلطة

تنظيم الخدمات المالية في دعم المعايير والممارسات الدولية ،وتعزيز التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية العالمية.

ونحن نسعى للمشاركة بشكل فعال ضمن المؤسسات المتعددة األطراف والمنتديات الدولية لوضع سوق أبوظبي العالمي
في طليعة التطورات المالية والتنظيمية .وسنتمكن عبر عضوياتنا الدولية من مواكبة التطورات العالمية واالبتكارات

المالية لتطوير نظام حيوي يؤدي لتعزيز النمو المستدام".

يذكر أن عضوية سلطة تنظيم الخدمات المالية في الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين ،وعلى صعيد
الممارسات المصرفية ضمن المجموعة التشاورية للجنة بازل ،سيسهم في تمكين سوق أبوظبي العالمي من المشاركة
بفعالية في النقاشات الدولية حول وضع المعايير  ،والتعاون في مجاالت اإلشراف ،والتنفيذ ،وتبادل المعلومات .كما

تسعى سلطة تنظيم الخدمات المالية للحصول على عضوية المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية " "IOSCOوغيرها
من المنظمات المالية الرئيسية .وتلتزم السلطة بلعب دورها بفعالية ضمن المجتمع التنظيمي الدولي ومجموعات العمل،

لدعم المعايير التنظيمية العالية ،والحفاظ على سالمة السوق المالي العالمي.
 -انتهى –

مالحظات للسادة المحررين:
نبذة حول الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين ":"IAIS

تأسست الجمعية الدولية لهيئات اإلشراف على التأمين في عام  ،1994وهي تمثل الهيئات التنظيمية واإلشرافية في قطاع التأمين ضمن

أكثر من  200سلطة تنظيمية في حوالي  140دولة ،تشكل ما نسبته  %97من أقساط التأمين العالمية .وتهدف الجمعية لتعزيز فعالية

وثبات العمليات اإلش رافية لقطاع التأمين من أجل تطوير والحفاظ على سوق تأمين تتمتع بالعدل ،واألمان ،واالستقرار لتحقيق الفائدة
والحماية لحملة وثائق التأمين ،وللمساهمة في تحقيق االستقرار المالي العالمي.
نبذة حول والمجموعة التشاورية للجنة بازل ":"BCG

تقدم المجموعة التشاورية للجنة بازل منتدى لتعميق انخراط لجنة بازل مع المشرفين من مختلف أنحاء العالم حول قضايا الرقابة المصرفية.

وتعمل المجموعة على إدارة حوار إشرافي واسع مع الدول غير األعضاء حول المبادرات الجديدة للجنة في وقت مبكر عبر من العملية

من خالل جمع ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الدول ،والمؤسسات الدولية ،والمجموعات اإلقليمية من مشرفي المصارف الغير

أعضاء في اللجنة.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

تأسس سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي العالمي في عاصمة دولة اإلمارات ،بموجب قانون اتحادي صادر في عام  .2013وفتح

السوق أبوابه لممارسة األعمال في يوم  21أكتوبر من عام .2015

وجاء إطالق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور اإلمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي العالمي .كما يش ّكل السوق
جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي االقتصادية ،حيث يلعب السوق ،من خالل موقعه االستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في

العالم ،دو اًر محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لألعمال والتمويل على الصعيد الدولي ،يرتبط مع االقتصادات المتنامية في الشرق
األوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا.

سي ِّ
مك ُن سوق
ومن خالل سلطاته المستقلة الثالث وهي سلطة التسجيل ،سلطة تنظيم الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالميُ ،
أبوظبي العالمي أعضاءه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب ،وأطر تنظيمية ذات مستويات

عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون اإلنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثالثة مجاالت رئيسية ،هي :الخدمات المصرفية الخاصة ،وادارة الثروات ،وادارة األصول،

علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطالق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت ،وفقاً الحتياجات السوق.

يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه ،وهي منطقة حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتحتضن

مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي" ،وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي" ،وأول مقر خارج الواليات المتحدة األمريكية للمستشفى
التخصصي "كليفالند كلينك" ،ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا" ،ومساحات مكتبية من الدرجة األولى لمواكبة احتياجات أبوظبي

التطويرية واالقتصادية على المدى الطويل ،حيث تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي،

وكوجهة حيوية في العاصمة أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع اإللكترونيwww.adgm.com:

